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DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse
med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for
fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske
fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse
af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publika-
tioner, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater
og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af BirdLife International.

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4
hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).

Årlige kontingenter:

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)
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soravnen@dofaarhus.dk
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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 gerne som et vedheftet worddokument
i en e-mail adresseret soravnen@dofaarhus.dk  Eventuelt tilknyttede
digitale billeder må gerne sendes separat. Manuskripter, tegninger,
fotos og disketter ledsaget af en udskrift sendes til redaktøren i en
kuvert mærket "Søravnen". Disketter, fotos og originale tegninger
returneres.

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

Ursula Burmann: forside, 15, 17

Inge Marie Andersen: 5, 8, 19

Mari-Ann Nørgaard: 7

Jens Overgaard Christensen: 6

Jalmer Nielsen: 9, 10

Lars Tom-Petersen: 13

Cristina Lange: 18

Fotos:

Erik Terp Lauersen 14

INDHOLD
Nyheder & aktuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fra felten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
N yt medlem af DOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opråb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Giganten fra Østersøen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Projekt Rørhøg Århus Amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ørnetur til NØ-Skåne 24. - 26. 2. 2006 . . . . . . . . . . . . . . 18
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hvem er hvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ikke en fugl eller en fisk
har fået det ringere

En status over 2200 arter af danske svampe, insekter, edderkopper og fugle viser, at hver fjerde
art er forsvundet fra Danmark eller er truet i større eller mindre grad. Det viser en ny opgørelse fra
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der er i gang med en omfattende revision af den såkaldte
rødliste fra 1997. Listen giver et overblik over nulevende plante- og dyrearters risiko for at uddø.
Konklusionen er, at 558 arter (25%) er forsvundet eller truet i større eller mindre grad. Heraf er 66
arter helt forsvundet fra Danmark siden 1850. Bare siden seneste rødlisteopgørelse i 1997 er seks
arter forsvundet. Og det er endda kun af de undersøgte arter.

Rødlisten er foreløbig kun et brudstykke af et samlet fremtidigt landsresultat. Derfor skal man være
varsom med store endegyldige fortolkninger, men det er meget beklageligt at 25 % er i risiko for
at uddø. Udviklingen for de enkelte arter skyldes dels, at deres levesteder ændres eller forsvinder.
Mange af dem, der klarer sig dårligt, lever isoleret i små bestande. Derfor kan tilfældige
påvirkninger som dræning i området eller fældning af træer hurtigt blive kritisk.

Da der i foråret var mulighed for EU-støtte til at fjerne krat og skov med eventuel efterfølgende
gylleudbringning, kørte alle maskiner i døgndrift… Der blev såmænd ryddet jord, der svarer til 30
fodboldbaner. Mon der er en nattergal, der mangler sin busk? Er der så afsat penge til at
naturgenoprette andre steder? Jamen jeg spørger bare. Er der nogen der kan give et svar?

Trækfuglene søger som sædvanligt sydpå i den kommende tid. Det er en rigtig, dejlig tid i
Danmark, hvor mange millioner fugle er til låns i trækmånederne. Så længe vi giver dem
fourageringsmuligheder og hvile, vil de tanke op til deres videre færd, og fuglefolket vil flokkes
derude for at nyde og registrere de skønne kræ. Håber I sender redaktionen et indlæg om jeres
oplevelser.

Mari-Ann Nørgaard
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Nyheder & aktuelt
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Af Peter Lange

Mange nye fuglekasser i Århus
Lokalafdelingen har i samarbejde med Århus
Kommunes naturforvaltning opsat i alt 125
fuglekasser i Århus denne sommer. Kasserne
er sat op på Vestre Kirkegård (50 stk.), Nordre
Kirkegård (50 stk.) samt Rådhusparken (25
stk.). Der er tale om mejsekasser (2 forskellige
hulstørrelser) samt stærekasser. Kasserne er
betalt af og tilhører Århus Kommune, men det er
forhåbningen, at lokale DOFmedlemmer vil
hjælpe med at holde øje med kasserne, så vi
kan få at vide i hvor stort et omfang, de bliver
brugt af fuglene. Der er udarbejdet detaljerede
kort over kassernes placering, som kan fås ved
henvendelse til Henning Looft, Århus Kommunes
Naturforvaltning, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.,
telefon 8940 2753, E-mail: hl@nat.aarhus.dk.

Stor succes med fuglekasser ved Stubbe
Sø
På Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø
sidder der efterhånden over 150 redekasser.
Da medlemmer af områdets arbejdsgruppe tilså
de mange kasser d. 30. maj., kunne det
konstateres at de bliver brugt rigtig meget!

Her er resultaterne (antal kasser):

Broget fluesnapper: 11 (6 m. rugende fugl /5 m.
tom ny rede) - den vigtigste lokalitet for arten i
amtet!

- Rødstjert: 1 (m. æg)

- Rødstjert/Broget fluesnapper: 1 (m. æg)

- Musvit: 32 (26 m. unger/4 m. æg, 2 uspec.)

- Blåmejse: 4 (2 uspec., 2 m. unger)

- Sortmejse: 4

- Sortmejse/Musvit: 1 (m. æg)

I alt 54 kasser i brug ud af 150 kasser = en
belægningsprocent på 36 - det er da vist ret
godt gået!

Herudover blev der bl.a. registreret topmejse 1
par med rede, træløber 2-3 steder bl.a. i
brændeskuret, samt grågæs med gæslinger,
rørhøg og rødrygget tornskade på engen.

Læs mere om området på Fugleværnsfondens
h j e m m e s i d e : h t t p : / / w w w . d o f . d k / 0 9 _
fuglevaernsfonden/Stubbe_Soe.html

Se iagttagelserne fra Stubbe Sø 2005 på
dofbasen: http://www.dofbasen.dk/search/
search1.php?soeg=soeg&datovalg=yeardato&
yeardato=2005&omraade=loknavn&loknavn=Stubbe
Sø&visning=allfugle
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Ynglefugle ved Brabrand Sø 2005
Ligesom tidligere år har Keld Henriksen fra
Århus Kommunes  Naturforvaltning optalt
udvalgte arter af vandfugle ved Brabrand Sø
denne sommer. Optællingerne omfatter
lappedykkere hættemåger og viber.

Ynglebestande af sorthalset lappedykker blev
opgjort til 50-51 par i 2005. Ynglebestande i
2002, 2003 og 2004 var på hhv. 32, 11 og 57 par
(Århus Kommunes naturforvaltning 2002, 2003,
dofbasen). Det lave antal i 2003 skyldes at
lappedykkerne det år flyttede til den nyetablerede
Årslev Engsø. De er nu flyttet tilbage til Brabrand
Sø igen, og søen er dermed atter blandt artens
vigtigste ynglelokaliteter i Danmark.

Ynglebestanden af toppet lappedykker opgøres
til 44 par, hvilket er på niveau med de foregående
år, men kun godt en tredjedel af, hvad der var før
restaureringen af søen, hvor der i slutningen af
80erne ynglede mere end 100 par.

Bestanden af hættemåger blev i 2005 optalt til
467 reder, hvilket er lidt flere end de foregående
år (2002: 286 reder, 2003: 313 reder).
Ynglebestanden af hættemåge er dog stadig
kun en tiendedel af hvad den var i 80erne, hvor
der var flest (over 4000 par). Vibe ynglede med
14 par ved søen i 2005, hvilket er samme
parantal som i 2004.

Læs mere på internettet:
Se fugleiagttagelserne fra Brabrand Sø 2005
på dofbasen: http://www.dofbasen.dk/search/
search1.php?soeg=soeg&datovalg=yeardato&
yeardato=2005&omraade=loknavn&loknavn=
Brabrand Sø&visning=allfugle
Se caretakergruppens sider om Brabrand Sø

her: http://www.dofbasen.dk/IBA/
lokalitet.php
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DOF i udvikling - ny struktur –
også i DOF?

I efteråret 2004 startede DOF’s repræsentantskab en medlemsdebat om foreningens fremtid.
Debatten kører i to spor, der begge involverer lokalafdelingerne:

- DOF’s struktur. Hvordan tilpasser vi foreningens struktur til landets nye administrative struktur?
Denne del af debatten foregår primært i lokalafdelingernes bestyrelser.

- DOF som frivillig organisation. Hvad er det, der tiltrækker medlemmerne? Hvordan lægger
foreningen rammer for medlemmerne, så de får mulighed for indflydelse på foreningen? Denne
del af debatten involverer foreningens almindelige medlemmer.

Debat om DOF’s struktur
Repræsentantskabet har bedt om, at samtlig!e DOF-lokalafdelinger drøfter og formulerer deres
ønsker til DOF’s fremtidige struktur og sender deres kommentarer til hovedbestyrelsen senest den
1. september 2005.

DOFs hovedbestyrelse
har overfor lokalafdelingerne identificeret et antal organisatoriske udfordringer:
Udfordring nr. 1

består derfor i at udvikle det frivillige, organisatoriske arbejde (fx i lokalafdelingerne), så
medlemmerne føler sig tiltrukket af dette, ikke mindst de nye medlemstyper.

Udfordring nr. 2

består i at lægge rammer for, at medlemmerne så direkte som muligt har indflydelse på
foreningens aktiviteter og politik. Dette indebærer ændringer af foreningens vedtægter.

Udfordring nr. 3

består i at bevare DOF som en demokratisk, medlemsstyret organisation i samspil med en
professionel administration.

Udfordring nr. 4 består i at tilpasse DOF’s struktur til landets nye administrative struktur.
Sidstnævnte kan evt. fungere som løftestang for andre mål.

HB’s mål med udviklingsprojektet

er med afsæt i de 4 udfordringer at igangsætte en debat og efterfølgende udviklingsproces, der

- øger medlemmernes muligheder for at indgå i netværk og derigennem få lyst til at engagere
sig     i foreningens organisatoriske arbejde

- giver bedre muligheder for dialog mellem foreningens menige medlemmer og den politiske
ledelse

- fokuserer på frivillighed som det bærende princip i foreningen

- katalyserer en ændring, så foreningens struktur ændres, og indflydelsen på naturpolitiske
sager lokalt/regionalt bevares eller øges.
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Lokalbestyrelsen
her i Århus Amt har drøftet sin holdning til de skitserede problemstillinger, samt en række scenarier,
som foreningens hovedbestyrelse og repræsentantskab har opstillet (disse kan læses på internettet
på www.netfugl – klik på linket og find link til scenarier nederst efter det første indlæg: http://
www.netfugl.dk/forum.php?id=thread&forum_id=19&thread_id=5286).

Endvidere afholdte lokalafdelingen d. 30. august et medlemsmøde, hvortil man havde inviteret 20
tilfældigt udvalgte medlemmer. Medlemmerne udviste dog ikke den store interesse for DOFs
fremtid, idet kun et enkelt af de særligt inviterede medlemmer mødte op. Men de i alt 14 fremmødte
inkl. 7 med tilknytning til lokalbestyrelsen, tog en god debat om de vigtige emner.

Der viste sig at være bred tilslutning til at bestyrelsen arbejder videre på at :

- foreningens nuværende opdeling i lokalafdelinger opretholdes,

- der foretages mindre justeringer af de eksisterende lokalafdelingerns grænser set i lyset af den
nye kommunale struktur,

- vi foreslår at muligheden for at oprette lokalgrupper gøres vedtægtsfunderet i DOF, således
at man i de store og medlemsrige af de nye kommuner frivilligt kan etablere lokalgrupper, der
har ret til selvstændig økonomi og sikres indflydelse i foreningen,

- man forudser store udfordringer for DOF i at fastholde og udbygge medlemsskaren, samt ikke
mindst at få flere aktive til at deltage i foreningsarbejdet,

- en lang række ideer og tanker herom blev fremsat,

- medlemmerne opfordres til fortsat og vedholdende at bidrage med egne tanker og forslag til
ny struktur i DOF – dette kan ske ved at deltage i debatten på internettet eller ved at kontakte
lokalebestyrelsen.
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Mere konkret blev der stillet følgende forslag fra vores medlemmer ved mødet:

- en kontakt-DOF’er i hver kommune (hvis ikke der er en lokalgruppe),

- turledere der er gode til at formidle almindelig natur for almindelige ikke-fuglekyndige
medlemmer,

- en målrettet indsats overfor børn og unge, f.eks. i form af et net af frivillige DOFmedlemmer,
der stiller deres viden til rådighed for skoler, overfor lærere der har brug for vejledning og
skoleklasser, der vil arbejde med fugle og natur,

- lokale møder i alle de større byer,

- udbrede kendskabet til de øvrige DOFmedlemmer der bor i mit lokalområde,

- flere møder med ”kendte” foredragsholdere,

- skabe netværk blandt unge DOFmedlemmer vha. mobiltelefoner og sms’er,

- lav en fotokonkurrence for skoler / skoleelever over emnet ”fugle ved foderbrættet”,

- foredrag der henvender sig til den haveinteresserede, f.eks. ”hvordan fodrer jeg bedst i min
have”,

- opret et ”regionsrejsehold” af erfarne DOFmedlemmer (eller alternativt lønnede personer?) der
kan bistå lokalafdelingerne /(lokalgrupperne) fagligt og organisatorisk,

- der skal være en caretakergruppe i hver kommune ! (kan være et alternativ til lokalgrupper i hver
kommune?),

- en lønnet DOFmedarbejder i hver region, til at hjælpe lokalafdelingerne, f.eks. i naturpolitiske
sager og fredningssager og lignende.

Har du FORSLAG eller gode IDEER????? Skriv til lokalbestyrelsen ! (se adresser bag i bladet).



9

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.

Hvornår ankom trækfuglene i 2005?
Ovenstående er blot et af de mange spørgsmål, man kan få besvaret ved at bruge dofbasen (DOFs
internetbaserede database over fugleobservationer – se www.dofbasen.dk).
Jeg har søgt lidt i de indtastede observationer fra Århus Amt, og fundet frem til flg. ankomstdatoer
i 2005 for nogle udvalgte trækfugle (de listes her i kronologisk rækkefølge):

Klyde 17/3 Århus Havn

Rørhøg 19/3 Brabrand Sø

Gransanger 21/3 Ryomgård (første synger,
der var vinterfund i jan. og feb.)

Sorthalset lappedykker 26/3 Brabrand Sø

Løvsanger 31/3 Funderholme

Hvid stork 1/4 Tirstrup

Havterne 4/4 Gjerrild Nordstrand

Landsvale 4/4 Årslev Engsø

Digesvale 5/4 Årslev Engsø

Rødstjert 15/4 Odder

Rørsanger 23/4 Bjerregrav Mose (pt. landets
første i 2005!)

Bysvale 23/4 Norsminde og Beder

Gøg 24/4 Lading Sø (pt. landets første i
2005!)

Mursejler 29/4 Årslev Engsø

Hvepsevåge 1/5 Hesselholm (Samsø)

Nattergal 3/5 Bjerregrav Mose

Kærsanger 3/5 Brabrandstien (pt. landets
første i 2005!)

Grå fluesnapper 3/5 Hinnerup

Gulbug 11/5 Issehoved (Samsø)

Når arter som vibe, sanglærke og stær ikke er med på listen skyldes det at der er masser af
observationer af disse i amtet fra januar, hvilket viser at disse arter har overvintret i Århus Amt.

Klik selv ind på www.dofbasen.dk og find flere… (klik på ”Fænologi” eller ”søgninger”) - og husk
at indtaste dine egne iagttagelser på dofbasen!
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Fra Felten
Maj - juni – juli og lidt august

Af Morten DD

Denne udgave af Fra Felten dækker perioden 1/5 til 15/8, og man må sige, at Århus Amt generelt
har oppet sig gevaldigt mht. til sjældne og fåtallige fugle. Der har således været adskillige SU-arter
i omløb, som dog – hvilket benævnelsen ligesom antyder – skal en tur forbi Sjældenhedsudvalget,
inden de kan bruges til noget fornuftigt. Endvidere har mange af de fåtallige arter været særdeles
stationære og medgørlige, hvorfor mange ornitologer har kunnet tage dem i øjesyn. Listen er
ekstraheret fra DOFbasen med alle de forbehold som en sådan metode nu giver. Eventuelle
udeladelser beklages selvfølgelig.

Vandfugle
En islom røg mod vest ved Gjerrild Nordstrand
den 7/5 – i selskab med intet mindre end 522
suler og 2 mallemukker. Der var generelt
enormt mange suler i omløb, bl.a. 15 inde i
bunden af Kalø Vig den 3/5. En hvid stork
huserede i Lyngbygårds Ådal i perioden 29/6 til
7/7, hvorefter måske samme fugl sås 12/7 NØ
Hornslet, 14/7 Kolindbro Enge samt 17/7 Stubbe
Sø. Et særdeles trist år for arten. En undsluppen
sort stork vakte en vis opmærksomhed på
Salten-kanten i juli, men den kom altså bare
oppe fra AQUA. Heldigvis var der også regulære
fund, nemlig 15/5 1 Fjellerup, 7/6 Tammestrup
Skov samt 14/6 2 SØ Forlev. Hele 3 silkehejrer
stod ved Årslev Engsø 18/5. En skestork trak
mod nord ved Mellempoldene den 28/5.

Rovfugle
Der blev lagt hårdt ud på Gjerrild den 1/5 med
såvel lille skrigeørn* som ørnevåge*. Man
må sige, at en ellers tynd sæson heroppe fik
noget af et løft. En lys slangeørn* blev meldt fra
Skarresø 24+30/6. En aftenfalk trak S over
Molslaboratoriet den 27/6, hvilket er et lidt
besynderligt tidspunkt.

Der var pænt med sorte glenter i omløb: 24/5
1 Tåstrup, 27/5 1 Molslaboratoriet, 29/5 1 Øer
samt 1 Feldballe, 17/6 1 Rønde, 23/6 1
Strandkær og Begtrup og endelig 24/6 1
Frederiksdal Hede.
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Vade- og mågefugle
Det blev en skarp sommer for de små dyttelytter.
Sæsonen begyndte i fin stil med en damklire*
ved Norsminde Fjord den 3/5. En stribet ryle*
slog sine folder ved Årslev Engsø 28-30/7. Der
var sensationelt mange kærløbere ved
Mellempoldene den 28/5, idet hele 5 blev noteret.
Dagen efter var der stadig to på lokaliteten.
Andre fund var 3+7/8 1 Eskeplet samt 14/8 1
Årslev Engsø. 20/5 sås 60 temmincksryler
ved Årslev Engsø, hvilket er vildt mange! På
Alrø Eghoved sås 8/8 to unge pomeransfugle,
hvilket ikke er helt normalt. En 2k sorthovedet
måge sås ved Årslev Engsø 29/6, hvorefter den
blev erstattet af en gammel fugl 18/7 – måske
samme som på Østhavnen i Århus den 19/7.
Rovterner ved Årslev Engsø er et kapitel for sig
(næsten) i år, idet der er følgende imponerende
stribe obs: 14/5 1 Ø, 15/6 1, 21-22/6 2 samt
endelig 7-8/7 1. Nydeligt!

Lidt småkravl
En hærfugl hoppede og fløj rundt ved Begtrup
den 10/6, og to biædere sås 2/7 trække mod
SV ved Funderholme. Fra 5/5 til 11/7 var der
savisanger ved Brabrand Sø, hvilket der ikke
er noget usædvanligt i. Det kan man til gengæld
sige om den fugl, der snerrede i en æbleplantage
i Kolby Kås 24-30/5. Flodsanger blev hørt på
Anholt 28/5 samt ved Skarresø i perioden 30/5
til 15/6. Anholt havde søreme også en
lundsanger den 28/5, og sammesteds var der
rosenstær* 6-7/6. Der var mange piroler i år,
nemlig 17-27/5 Molslaboratoriet, 22/5 Øer, 28-
29/5 1-2 Anholt, 3/7 Eskeplet samt 24/7 Beder.
Endelig sås en hortulan på Alrø Eghoved 4/5.
Sikke en sommer!
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NYT MEDLEM AF DOF ?
ER DU INDMELDT I DOF INDENFOR DETTE ÅR 2005 SÅ LÆS VIDERE……

Du bliver hermed budt velkommen til en (næsten) gratis heldages bustur ud at se på masser af
fugle. Sammen med fuglekyndige kommer du og en eventuel ledsager med rundt og oplever tre af
de fedeste lokaliteter i Østjylland.

SØNDAG DEN 6. NOVEMBER  KL. 8.00
VED MUSIKHUSET, ÅRHUS

KØRER VI AFSTED I EN LEJET BUS OG VI VIL VÆRE RETUR  KL. 16.00
For at komme med på denne rundtur til fuglene i Østjylland skal du altså være nyt medlem af
foreningen og have mod på at få et lille skub ud at se på fugle. Vi vil undervejs fortælle en masse
om de fjerede venner og om vores forening, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål såsom
- hvor blev storken af? hvordan kender man en musvåge? hvor mange unger får et stærepar? lever
der ørne i Århus amt?......

Turen vil være særlig rettet mod Jer som kun har set lidt på fugle eller som stadig føler sig som
nybegynder.

Der vil undervejs blive mulighed for at se vandstær, havørn, gæs, ænder, svaner og rovfugle.

Tilmelding SKAL ske SKRIFTLIGT via mail eller brev til lokalafdelingen med oplysning om navn,
adresse, telefonnummer, medlemsnummer samt navn på den eventuelle ledsager som man kan
tage med. Lokalafdelingens mail står at læse på side 2 i dette blad, og på samme side står
girokontoen hvorpå man bedes indsætte kr. 20 per deltager.

Vi skal have din tilmelding og indbetaling senest d. 20. oktober.

(medbring som på enhver fugletur gummistøvler, kaffe/te, madpakke, kikkert, fuglebog samt
varmt tøj)

Mvh. bestyrelsen
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OpråB
Til forældre-DOF-medlemmer som har hjemmeboende børn/unge.

Vi har i bestyrelsen talt om,hvordan vi kan gøre noget mere for de mange

fugleinteresserede børn/unge for at tilbyde aktiviteter/møder/ture.

Og her kommer så mobiltelefonen og mailen ind i billedet.

For hvordan kontakter man unge mennesker ?

Det er nok ved at sende en mail eller SMS

til den unge et par dage før turen

 og tilbyde at komme med.

Derfor kære forældre

hvis du har én derhjemme

som gerne vil med på fugleture:

Send en mail til DOF-Århus med relevant

 mailadresse og/eller mobilnummer. Så vil jeg

sørge for at kontakte dit barn eller yndling direkte.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen, Peter Hjeds

Annonce
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Giganten fra Østersøen
Af Anders Horsten

Solen er næsten forsvundet i vest og Årslev Engsø ligger hen i midsommeraftenens gyldne skær.
Fuglene forbereder nattens komme, tinksmedene indstiller deres ivrige fødesøgning, rørsangerne
begynder deres skurrende og monotone sang og de mange andefugle driver rundt i småflokke
med næbbene under vingerne. Således sænker freden sig også over en stor flok måger og terner,
der er gået til ro på en lille sandrevle lange søens nordlige bred. Et overfladisk kig ud over flokken
afslører, at hættemåger og sildemåger dominerer i antal, men også enkelte små fjordterner falder
i øjnene. I den højre del af flokken raster to store, hvide fugle, der ved første øjekast ligner
sølvmåger. De står med ryggen til og har lagt hovedet ned så hverken næb eller hoved kan ses.
Men med ét løfter den ene af fuglene hovedet og afslører et imponerende næb, der lyser knaldrødt
i aftensolen. Den kraftige fugl med den sorte hætte og strittende top er umiskendelig og enorm,
som den står dér og kigger ned på en fjordterne, og vi er ikke et sekund i tvivl: Vi står foran
skærgårdens elegante kæmpe; rovternen, der er på et kort, men velkomment, besøg i det østjyske.
Efter at have pudset fjerene lidt, letter den ene af rovternerne og flyver en runde over søen. Også
i flugten er fuglen et imponerende syn med de lange, slanke vinger med smudsige spidser og det
røde næb, der nærmest synes at tynge hovedet nedad. Også den anden rovterne letter fra tangen,
og som om de havde en aftale et andet sted, flyver begge fuglene målrettet mod nordøst og
forsvinder ud af syne.
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Skal man kort beskrive fuglelivet ved Årslev
Engsø det første halvår af 2005, er det svært at
komme udenom rovternen. Verdens største
terne har således optrådt med hele 5 individer,
hvilket allerede har gjort året til det bedste for
arten i engsøens korte historie. Rovternen er
nemlig ikke en almindelig fugl herhjemme, og
slet ikke i Østjylland, hvor der er meget langt
mellem fundene.

Tidligere ynglede arten flere steder herhjemme,
bl.a. i Vadehavet og på Samsø, men arten
forsvandt efter første verdenskrig, og talrig har
den nok aldrig været. Dertil har den været for
udsat for jagt og ægsamling.

Rovternens nærmeste ynglepladser findes i det
nordøstlige Skåne, hvor kysten har den
skærgårds karakter, som rovternen sætter pris
på. Arten yngler på små klippeskær og
sandrevler, oftest få sammen men af og til ses
større kolonier på flere hundrede par.
Udbredelsen strækker sig langs den svenske
østkyst og fortsætter gennem Finland til Estland,
med en lille, udsat forpost i Nordtyskland.
Østersøbestanden tæller mellem 1000 og 1500
par og der er en fremgang at spore, efter mange
år med en vigende bestand. Udover Østersøen
yngler rovternen talrigt i Rusland og Ukraine,
ligesom den på globalt plan er udbredt i både
Afrika, Asien, Australien og Nordamerika.
Selvom arten næsten udelukkende yngler langs
stenede kyster, møder man som oftest rovternen

ved søer inde i landet, for fuglene flyver gerne
langt fra ynglepladserne for at fiske i ferskvand.
Således er fiskende rovterner et velkendt syn
ved de skånske slettesøer og ved ferske
vådområder på Öland og Gotland i
sommerperioden.

Efter yngletiden færdes familieflokke ved de
sydsvenske søer inden de foretager et
imponerende træk. Første etape går mod sydøst
til Sortehavet, hvorefter trækket går videre mod
sydvest gennem Middelhavet til Atlanterhavet,
inden fuglene når frem til vinterkvarteret i Mali,
Niger og Senegals sumpede kystområder. Det
er en lang og farefuld færd, ikke mindst fordi de
store fugle er let bytte. Svenske undersøgelser
har således påvist, at en del rovterner falder for
smålige dambrugere i Italien, mens en del ender
på spisebordene i det afrikanske vinterkvarter.
Når man ser fuglen tæt på forstår man egentlig
også godt, at den kan være et nærende
supplement til kosten i det tørkehærgede
Vestafrika. Netop jagt og tørke har været nævnt
som årsager til en vigende bestand i Europa i
80’erne og 90’erne, men nu tyder de nyeste tal
på, at arten igen går frem. Og lad os håbe at
denne tendens varer ved, for det vil være et stort
tab for fuglelivet ved Årslev Engsø, hvis ikke
foråret og sommeren blev krydret med besøg af
Giganten fra Østersøen.
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Projekt Rørhøg Århus Amt
Jørgen Terp Laursen

Som bekendt overvåger Dansk Ornitologisk Forening ynglebestanden af flere rovfuglearter i
landet bl.a. havørn, hedehøg og lærkefalk eksempelvis via DATSY-projekt og Rovfuglegruppen.

På landsplan ved vi desværre ikke meget om bestandsudviklingen hos rørhøgen.

Landsbestanden blev estimeret til ca. 650 par i 1998, men har måske været i svag fremgang i de
senere år. Men det er en usikker antagelse, da der ikke er foretaget nogen målrettet overvågning
af arten i en lang årrække.

I samarbejde med DOFs Rovfuglegruppe vil jeg i de følgende år forsøge at besvare spørgsmålet:

Hvor stor og hvor stabil er rørhøgbestanden i Århus Amt?

Det er ikke mindst interessant at høre om artens forekomst på øerne bl.a. Samsø og Tunø. I følge
ældre udbredelseskort huser Århus Amt en af de tætteste rørhøgebestande i Jylland. Det siger
måske ikke så meget, for i de senere år er der kun indrapporteres 20-30 par om år fordelt på 20-
25 lokaliteter i følge Lokalrapporterne Fugle i Århus Amt.

Rørhøg ( han)i landskab. Foto Jørgen Terp Lauersen)
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Arbejdet er påbegyndt i 2005. Men uden din hjælp, vil det ikke være realistisk at gennemføre
projektet med et tilfredsstillende resultat. Så hvis du ikke indtaster dine observationer af rørhøg i
Dofbasen, så må du meget gerne sende dem til undertegnede.

Der ønskes oplyst: Lokalitetsnavn, antal par, ungeproduktion og ynglebiotop (fx. rørskov, mose,
agerland, kornmark, frøgræsmark etc.) og eventuelle trusler mod arten.

Eksempel på indberetning kunne være:

Brabrand Sø et par i 2005 set med 2-3 udfløjne unger i august måned. Ynglede i rørskov på
nordsiden af søen.

Resultaterne vil tilgå Dansk Ornitologisk Forening (DOF, Rovfuglegruppen og lokalafdelingen).
Oplysninger bedes indsendt til mig senest 05.10. 2005, men gerne hurtigst muligt. Har du
oplysninger om ældre rørhøgelokaliteter, der ikke er indberettet til Lokalrapporten/Dofbasen,
Fugle i Århus Amt, har det også stor interesse at få oplyst.

Venlig hilsen

Jørgen Terp Laursen

Engdalsvej 81b,8220 Brabrand

86 26 12 96, mail: jtl@mobililxnet.dk
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Ørnetur til NØ Skåne 24.-
26.2.2006

Tag med, når DOF Århus i slutningen af februar tager på opdagelse i det nordøstlige Skåne, der
er et af Sveriges bedste områder for overvintrene ørne. Vi vil især kigge efter de mange hav – og
kongeørne langs kysten nord for Åhus og ved de store søer omkring Kristianstad.

Derudover vil vi opleve
store flokke af gæs og
røde glenter i massevis,
ligesom de første
forårsbebudere vil være
ankommet. Hvis vejret
tillader det, vil vi lave en
aftentur i et af Skånes
bedste områder for ugler,
hvor perle – og spurveugle
har faste bestande. Vi
forventer at se op mod 100
arter på turen, og blandt
disse er der gode chancer
for havørn, kongeørn,
mange gæs og ænder og
med lidt held måske også
arter som spurveugle,
perleugle og stor
hornugle.

Vi forventer, at prisen for
turen bliver ca. 1300 kr.
Tilmelding sker ved at
indbetale 475 kr. på
foreningens girokonto:
551 0961 (reg.nr. 1551)
og mærk betalingen
”Ørnetur”. HUSK at skrive
både navn, adresse og
telefonnummer på
betalingen, så vi kan se
hvem i er!

Turen vil blive nærmere
beskrevet i næste nummer
af Søravnen, men reservér
allerede nu weekenden!

Turledere: Peter Hjeds (86
49 63 08)og Anders
Horsten (86 25 82 43).
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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 17.9. 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 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!
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Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen
Arrangør: Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt Dansk Ornitologisk

Forening.

Mandag 26.9 Vore vigtigste fuglelokaliteter
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 15.00 /  kl. 19.00  - Ekskursion til lokale

caretaker-lokaliteter kl. 15.00 og fælles spisning (NB: kræver
tilmelding!) kl. 18.00
DOF’s caretakerprojekt, hvor foreningens frivillige overvåger de
vigtigste fuglelokaliteter, kører nu på sit 2. år. På denne aften vil
projektkoordinator Thomas Vikstrøm, sammen med amtskoordinator
Peter Lange og lokale deltagere, fortælle om projektet, dets formål,
hvilke lokaliteter der er omfattet og præsentere nogle foreløbige
resultater. Der vil være beretninger ledsaget af billeder fra nogle af de
aktiviteter, som de lokale caretakergrupper har udført. Brugen af
DOFbasens IBA-del vil blive præsenteret. Arr. indledes allerede om
eftermiddagen med en ekskursion til nogle af de lokale
fuglelokaliteter, der overvåges i projektet, f.eks. Brabrand Sø og
Årslev Engsø, Norsminde Fjord eller Mossø. Turen starter kl. 15.00 fra
Sølyst. Kl. 18.00 vil der væres fællesspisning på Sølyst.

Tilmelding: Deltagelse inkl. spisning er gratis, men af hensyn til planlægningen
beder vi om tilmelding hvis du vil deltage i spisningen senest d. 21.
sept. til Peter Lange <peterlan@post6.tele.dk> eller Thomas Vikstrøm
<thomas.vikstroem@dof.dk>.

Søndag 2.10. 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 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.

Tirsdag 25.10 Naturbutikken besøger Sølyst og udstiller udvalgte varer
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.00 – BEMÆRK TIDSPUNKT!
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Står du og mangler en ny kikkert, en ny jakke, eller en ny bog, eller vil
du bare gerne se nogle af de varer Naturbutikken kan levere, har du nu
chancen uden at skulle til København. Denne aften kommer
Naturbutikken nemlig og viser nogle udvalgte varer.Er der en bestemt
vare du gerne vil se kan du henvende sig til Aage i Naturbutikken tlf.
33318563, han vil så forsøge at medbringe denne.

Søndag 6.11. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 2. oktober.

Torsdag 24.11 Fra Kasted mose til Kopacki Rit
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Siden 1969 har Søren Højager regelmæssigt været på ekskursion til
en lang række forskellige europæiske naturområder. Blandt den store
rigdom har han udvalgt 10 lokaliteter, som har gjort størst indtryk eller
rummet den mest spændende, lærerige og/eller uventede
naturrigdom. Ved hjælp af en snes dias fra hvert af områderne – store
som små – vil Søren argumentere for, hvorfor netop disse 10 områder
indgår i hans personlige kanon over de bedste europæiske rejsemål.

Arrangør: Østjysk Biologisk Forening

Tirsdag 29.11 Tirsdagsmøde, emne endnu ikke fastlagt, følg med på
www.dofaarhus.dk

Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

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.

Søndag 4.12. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 2. oktober.

Tirsdag 13.12 Julemøde
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Traditionen tro holder vi denne aften det sædvanlige julemøde.
Deltagerne medbringer dias, billeder, video, eller blot en god historie
fra det forløbne år. Lokalbestyrelsen er vært m. gløgg, kaffe, te og
juleknas. Vi vil i år også forsøge at have en projektor til
computerpræsentationer til rådighed.

Søndag 1.1. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 2. oktober.

Se også 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
Peterhjeds@hotmail.com

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

Morten D.D. Hansen
Molslaboratoriet
Strandkjærvej 6 - 8
8400  Ebeltoft
mortendd@molslab.dk

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05
steen.gert.larsen@get2net.dk

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

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

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
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Professionel oversættelse
mellem hovedsprogene
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Medlem af
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Sociedad Española de Ornitología

Mere end ord.
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