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”Ser du noget spændende derude i naturen, som du synes,
at bladets læsere bør delagtiggøres i, hører vi gerne fra dig”.
Sådan har det lydt fra lederen, hver gang bladet er udkommet. Selvfølgelig i lidt forskellige
udformninger, men med en klar opfordring til lokalforeningens medlemmer om at dele ud af deres
fugleiagttagelser - især observationer på det lokale plan. I det forløbne år har en del således taget
opfordringen til sig og indsendt fine artikler og turreferater. Det resterende har bestyrelsen bidraget
med, så i alt er det blevet til 116 tætskrevne sider. Der er blevet indsendt væsentlig flere digitale
billeder end de foregående år - og tak for det. Ud over at det er et godt krydderi til teksten, har det
blandt andet bevirket, at vores layouter Aage Mogensen har haft lettere ved at opsætte bladet, så
der så få steder som muligt anvendes spalter. Herved bliver teksten mere læsevenlig på
hjemmesiden.
Undertegnede har været glad for at være redaktør for bladet i de fire år, der er gået, men har nu brug
for at blive afløst. Allerede i forbindelse med udgivelsen af dette nummer er bestyrelsessuppleant
Andreas Winding trådt ind som redaktør. Han har overtaget redaktørens mailadresse, så også
fremover vil bidrag til Søravnen skulle sendes til adressen soravnen@dofaarhus.dk
Mari-Ann Nørgaard
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Rørhøgen i Århus Amt
Af Jørgen Terp Laursen
I 2004 orienterede jeg Dansk Ornitologisk Forenings Rovfuglegruppe om, at vi i høj grad har behov
for en opdatering af den danske ynglebestand af rørhøg. Ikke siden Atlasperioden i midten af
1990’erne, hvor bestanden blev estimeret til ca. 650 par (Grell 1998), er der foretaget en målrettet
indsats for at kortlægge statusforholdene for rørhøgen i Danmark. Sammenlignet med 1980’erne,
hvor bestanden blev opgjort til ca. 600 par, skulle der således være tale om en bestandsfremgang
på landsplan.
I Jylland har rørhøgen sine tætteste ynglebestande i den østlige og sydøstlige del. Ifølge
Lokalrapporterne for Århus Amt har rørhøgbestanden i amtet været ret stabil i perioden 19992003. Men vil en mere målrettet undersøgelse kaste nyt lys over rørhøgens forekomst i amtet? Kan
vi forvente, at de nuværende indsamlingsmetoder og indrapporteringer til blandt andet Dofbasen
giver et realistisk billede af artens udbredelse og bestandstal i Århus Amt? Det vil jeg blandt andet
søge at besvare i det følgende.
Rørhøgen er en smuk og let genkendelig rovfugl,
der ofte er meget synlig i landskabet. Det vil
derfor være relevant at inddrage en bred kreds
af ornitologer – dvs. også personer uden for
Rovfuglegruppen i et sådant projekt, for
Rovfuglegruppen har ikke ressourcer til at lave
en landsundersøgelse af arten. Det er derimod
mere realistisk at undersøge – som i dette
tilfælde – rørhøgbestanden i et ”mindre”
afgrænset område, som Århus Amt. Det har
også været et ønske med dette arbejde, at
motivere folk i andre egne af landet til lignende
undersøgelser. Man kunne eksempelvis lave en
censusundersøgelse, dvs. udvælge et
velafgrænset område (f.eks. 20 x 50 km), hvor
man over en årrække - ud fra veldefinerede
indsamlingsmetoder – følger bestanden af f.eks.
rørhøg. Jeg hører gerne fra folk, der tager et
sådant initiativ.
I hvor høj grad rørhøgen trives i Danmark vil
blandt andet kunne måles på:
1. Ynglelokaliteternes beboelsesprocent målt
over tid, dvs. hvor ofte arten vender tilbage til de
samme ynglepladser over en årrække.
2. Ungeproduktion.
3. Forstyrrelsesgraden på ynglepladsen.
Her skal redegøres for nogle ynglebiologiske
forhold for arten i Århus Amt. Rørhøgens
trækforhold indgår således ikke i nærværende
arbejde.
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Indsamlingsmetode
Oplysninger er indhentet via Lokalrapporter og
eftersøgt i Dofbasen, Søravnen og Gejrfuglen
(Østjysk Biologisk Forening). Endvidere er der
rettet personlig kontakt til en del ornitologer,
som
jævnligt
besøger
potentielle
rørhøgelokaliteter. Det har også været vigtigt at
få oplyst, hvor rørhøgen kun periodevis yngler.
Vedrørende materialeindsamlingen har det
været et ønske at opstille nogle få delmål, som
er mulige at efterleve. Der er søgt oplysninger
om følgende:
1/ Lokalitetsnavn og ynglebestand.
2/ Ynglebiotop (sø, mose, strandeng, agerland
etc.).
3/ Ungeproduktion og eventuelle trusler mod
arten.
4/ Kønsfordeling. Med henblik på blandt andet
at finde de bedste undersøgelsesmetoder til
kortlægning af ynglebestanden er fordelingen af
køn og alder søgt belyst og fordelt i korte
tidsperioder.

Resultater
Der er indsamlet oplysninger fra 1319 rørhøge
fordelt med 644 hanner og 675 hunner/ungfugle.

140
120
100
80
60
40
20
0

Tabel 1. Rørhøg i Århus Amt 2004 og 2005 fordelt på køn, alder og tidsperioder som vist i
fig.1.
Rørhøgen ankommer til ynglepladserne i slutningen af marts måned – tidligst i denne undersøgelse
18.3. 2004 og 19.3. 2005 begge ved Brabrand Sø. Tabel 1 viser, at der i yngletiden (marts –
august) ses langt flest rørhøge i april og til omkring 20. maj, der udgør omtrent halvdelen af fuglene
set i hele yngletiden inkl. ungfugle.
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Fig. 1. Rørhøg i Århus Amt fordelt i 7/8-dages perioder (marts-oktober) 2004 og 2005.
Her er kun medtaget observationer hvor køn og alder er opgivet. N = 1319.
Kilde: Dofbasen.
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Adfærd
Figur 1 viser ganske interessant og tydeligt markante adfærdsmæssige forskelle mht. de to køns
optræden - eller rettere synlighed - i løbet af yngletiden, men også hvornår ungerne lader sig se.
Hannerne ankommer om foråret muligvis et par dage før hunnerne. Redebygningen kan ske meget
hurtigt efter, at parret er etableret. Eksempelvis blev en rørhøg set med redemateriale så tidligt som
31. marts 2005 ved Gjerrild Nordstrand. I løbet af april har så godt som alle par indfundet sig på
ynglepladserne.
Hannerne er, især i slutningen af april, særdeles synlige på ynglepladsen, hvor de har travlt med
at forsvare ynglepladsen, kurtisere og bringe føde til hunnen. Fra slutningen af maj og frem til
begyndelsen af juli ser man ikke meget til rørhøge (fig. 1). De første udfløjne unger ses i midten af
juli, og antallet stiger frem til slutningen af august. Borttrækket sker i september. I oktober ses få
rørhøge i amtet. Undersøgelsesmaterialet viser også, at det tilsyneladende især er hannerne, der
fouragerer langt fra rederne og ofte over dyrkede jorde.
Det er formentligt almindeligt, at rørhøgene er trofaste over for deres yngleområde. Ved Brabrand
Sø og i Kragemosen på Samsø har samme han kunnet iagttages i flere år.

Udbredelse og ynglebestand
Figur 2 viser den geografiske fordeling af
ynglelokaliteter for rørhøg i Århus Amt i 2004 og
2005. Det fremgår, at arten er vidt udbredt i
amtet. Tre områder må dog betegnes som
kerneområder, nemlig vest og nordvest for Århus,
omkring Randers og på Samsø. Arten er en ret
stabil ynglefugl på Tunø, men kun kendt som
ynglefugl på Anholt i 2004.
Ynglebestanden blev angivet til 20-29 par i
perioden 1999-2003 fordelt på 17-25 lokaliteter.
I 2004 og 2005 var den – hvis parrene uden for
amtsgrænsen fraregnes – henholdsvis 40-48
par og 42-50 par fordelt på 33-38 lokaliteter
(tabel 2). Der er således registreret omtrent
dobbelt så mange par i 2004 og 2005 som i de
foregående år pr. år! Så er ydermere to mulige
ynglepar (Alrø og Fannerup på Midtdjursland),
hvor nærmere dokumentation mangler, udeladt
af materialet. For flere lokaliteter nord for
Randers, der ikke regelmæssigt har været
besøgt af fuglefolk om sommeren, har rørhøg
formentligt ynglet i flere år end vist i fig. 2 (Lars
Tom-Petersen m.fl., pers. medd.).
I 2004-2005 har ynglebestanden i Århus Amt
således ligget på godt 40 par. Men der er givet
overset flere par – især i ådale og i mere
isolerede moseområder. Jeg vil konkludere, at
amtsbestanden er mindst 50 par.
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Ådal
Fjord
Sø
Mose
Kær
Fersk eng
Strandeng
Agerland
Andet (Sydsamsø)
Ukendt (ådal?)

4
2
15
15
5
3
5
0
5
1

I alt

55

Tabel 3. Valg af type ynglelokalitet for Rørhøg i
Århus Amt i 2004 og 2005 fordelt primært efter
stednavne (Brabrand Sø = Sø, Kasted Mose =
Mose, Mørke Kær = Kær etc.).

Ynglebiotop
Rørhøgens valg af ynglebiotop er delvist
geografisk bestemt i Danmark. På Sjælland,
Lolland og Falster er der adskillige steder
iagttaget, at rørhøg har ynglet i selv meget små
biotoptyper som f.eks. i mergelgrave i
kornmarker, i mindre skovlysninger med ung
nåleskovskultur og i meget smalle rørskovsbælter
beliggende mellem større dyrkede marker –
oftest kornmarker.
Resultaterne fra Århus Amt viser, at rørhøgene
langt oftest vælger relativt store uberørte fredelige
naturområder, hvor reden anlægges i rørskov

Årstal
Antal par pr. år
Antal lokaliteter

1999
20-23
17

Overgårds ydre inddæmning/Eskeplet
Østerkær v. Glenstrup Sø
Fælleskær v. Skals Å
Alling Å v. Øster Alling
Hollandsbjerg Holme
Frijsenvold
Grund Fjord
Råby Kær
Udbyover Sø
Nørreådalen/Fladbro
Dronningborg Bredning
Tebbestrup Kær
Bjerregrav Mose
Gudenåparken
Støvring Enge
Brabrand Sø *
3
Tåstrup Sø
Kasted-Geding Mose
Voldby Mose
Lading Sø
Hørslev Mose
1
Kvottrup Mose
Lystrup Enge
Lilleåen Hårvadbro-Spørring Å
Segalt Kær
Ilsø ved Javngyde
Veng Sø
Sorte Sø ved Skanderborg
Mossø, Lindholm Hoved
Bølling Sø
?
Gub Sø v. Sejling Hede
Engetved Sø
Funder Stormose
Nipgård Sø N for Torning **
Sminge Sø
Norsminde Fjord
Halkær Mose syd for Odder
Åkjær
Hestemade nord for Haldrup **
Haldrup ved Bavngård **
1
Gjerrild Nordstrand
Dystrup-Ramten Søerne
Stubbe Sø
Dråby Sø
Øer/Hassensøre
Helgenæs
Gjerlev Kær
Albøge Mose
Hornslet Mose - Viekær
Termestrup Enge
2
Tebbestrup Kær, Djursland
Mørke Kær
2
Samsø (samlet bestand)
Nordsamsø, Kragemosen
Sydsamsø, Brattingborg Gods
Tunø
1
Anholt, Flakken

2000
24-29
19

2001
20-23
17

2002
26-28
25

2003
20-22
17

2004
43-51
36-41

2005
43-51
35-36

0-1

1-2
0-1

1-2

1

1

1

1

1

0-1
1

1

1
0-1
1
1

1
1

0-1

0-1
0-1
1
1-2
1

1
2-3

0-1
1
2
1
2
5

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

2

1

1

0-1

2-3
1
2
0-1

1

1
?
1

1

1

0-1
1
1
1-2

1-2
1-2
1
2-3
1

3
1
1
1
1

4
1
1
1
1-2

1
1
1
1
?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?
1
1
2
0-1
0-1
1
1

1

1

2

2

1

1

0-1
1
8-10
2
1
1

1
1
?
1
1
1
0-1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1-2
8-10
1
3-5

Tabel 2. Bestandsopgørelse for Rørhøg i Århus Amt 1999-2005. */ = Et par i 2004 og
to par i 2005 opgav ynglecyklus. Ynglelokaliteter for 1999-2003 er ikke opdateret i
tabellen. **/ = Lokaliteterne ligger lige uden for amtsgrænsen.
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(tabel 3). Sø og mose udgør tilsammen over 50 pct. af ynglestederne. Århus Amt er fattig på
uberørte og uforstyrrede strandengsarealer som formentligt er forklaringen på, at kun 5 af de 55
angivne ynglelokalitetstyper er angivet som strandeng.
De østjyske rørhøge yngler sjældent på dyrkede landbrugsjorde. Et par ynglede i en kornmark ved
Funder Stormose i 2004 og i en kornmark ved Nipgård Sø nord for Torning i 2004 (lige uden for
amtsgrænsen). Man kunne måske netop forvente, at finde arten ynglende i kornmarker i Midtjylland,
der er relativ skovrigt med ofte næringsfattige søer, som sjældent har et rørskovsareal, der kan
tilfredsstille rørhøgens krav til redested. En anden dansk kærhøg-art, hedehøgen, yngler derimod
ofte på dyrkede marker.
Rørhøgen vælger – formentlig af sikkerhedsmæssige grunde – som regel at placere reden i tæt
vegetation (typisk i rørskov), der delvist er beskyttet af vådområder. Det yder reden en glimrende
beskyttelse mod angreb fra luften fra f.eks. krager, og på jorden fra især ræv. En pilebusk nær
redestedet tjener ofte som udkigspost for især rørhøghannen i yngletiden, men også for parret i
forbindelse med fødesøgning.

Ungeproduktion
Da rørhøgen anlægger reden meget
ufremkommelige steder, er det vanskeligt at
belyse forholdet mellem antal unger i reden og
antal udfløjne unger. Vi kan kun støtte os til antal
udfløjne unger.
Men også af andre grunde kan det være
problematisk at få styr på ungeproduktionen.
Det skyldes især, at ungerne ret hurtigt efter, de
har forladt reden, spredes i terrænet. Yngler
flere par i samme område, er problemet særligt
stort. De angivne kuldstørrelser må derfor tages
med noget forbehold.

Ungeproduktionen er angivet for 48 par (20022005). Tabel 4 viser ungefordelingen på
kuldstørrelser (1-4 unger). I gennemsnit 2,1 unger
pr. par med unger. Medregnes også antal par
uden unger ligger kuldstørrelsen betydeligt under
to unger pr. par.
Specielt 2004 synes at have været et relativt
dårligt yngleår, der bød på 23 kuld med i alt 43
unger hvoraf 10 par med kun én unge; det gav et
gennemsnit på 1,9 unger pr. par med unger.
I 2005 var resultatet 17 kuld med 38 unger
svarende til 2,2 unger pr. par med unger. På
kendte ynglelokaliteter som Hornbæk Enge,
Bølling Sø og Tåstrup Sø blev der slet ikke set
unger i 2005.

Trusler
Uden at have belæg for det, vil jeg antage, at en
af de væsentligste trusler mod rørhøgen er de
vandstandsændringer, der nogle år sker i
rugetiden. For høj vandstand kan lægge rederne
under vand, og for lav vandstand (tør bund) giver
ræv og andre rovdyr let adgang til reden. For høj
vandstand i Brabrand Sø i 2005 var formentlig
årsagen til, at to par opgav yngleaktiviteten.
Også grågæssene ved Brabrand Sø fik få
gæslinger på vingerne i 2005, hvilket kunne
være af samme årsag som for rørhøgene.

Tabel 4. Fordeling af ungekuld hos Rørhøg i
Århus Amt 2002-2005. N = 48. Gennemsnit
2,1 unger pr. par med unger.
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Det må på det kraftigste frarådes at opsøge
reder i yngletiden, hvis ikke lige det har et helt
specielt formål. En nedtrampet sti ud til reden
gennem rørskov, vil således begunstige
adgangsforholdene for ræv o.a.

Fødevalg

Optælling – hvornår?

Rørhøgen finder hyppigst føden i yngleområdet,
der som regel huser relativt mange fugle og
småpattedyr. Vi forledes ofte til at tro, at
mosegris, unger fra blishøns og rørhøns m.m.,
som vi har set rørhøgen bringe til reden – udgør
artens hovedføde, men det er givet en
fejlvurdering. Sandheden er den, at der ikke er
foretaget målrettede undersøgelser af
rørhøgens fødevalg i Danmark. Vi véd derfor
ikke, hvilke fødemæssige forhold, der især har
indflydelse på valg af ynglested og størrelsen af
ungekuld. Bestandstætheden af småpattedyr
(mus) kan måske være en bestandsregulerende
faktor. Rørhøgen er formentlig opportunist – den
tager, hvad der byder sig.

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at
ynglebestanden bedst optælles i april og
ungeproduktionen i juli/august måned (figur 1).

Dofbasen – Sammenfatning
Undersøgelsen har vist, at Dofbasen i dag er
den vigtigste kilde til indsamling af ornitologisk
data i Danmark. Desværre har den også sine
begrænsninger, som især skyldes, at mange
ornitologer undlader at skrive andet end antal
observationer af en fugleart i Dofbasen. Men
det er ikke nok, når man som i dette tilfælde vil
benytte Dofbasen i forbindelse med en
ynglebiologisk undersøgelse. Det er
eksempelvis vigtigt - om muligt - også at notere
køn, ungeproduktion m.m. Ofte kan man i feltet
”Bemærkninger til observationen” indhente
spændende oplysninger om en observation,
men feltet benyttes ikke meget. Endelig har
anvendelse af nogle stednavne voldt en del
problemer og naturligvis især, hvor der er en
relativ tæt bestand af rørhøg – som i
Randersområdet. Det er således ornitologernes
indrapporteringspolitik (omhyggelighed), der er
bestemmende for Dofbasens værdi.
Resultaterne i denne undersøgelse har vist, at
oplysninger i Dofbasen skal suppleres med
personlige kontakter, for at opnå det bedste
resultat. Det har i hvert fald bidraget med en
langt større viden om rørhøgen som østjysk
ynglefugl.

Tak og fremtid
En stor tak til de personer, der har bidraget med
oplysninger til artiklen, og som også har
suppleret med materiale, der ikke ligger i
Dofbasen. En særlig tak rettes til Peter Lange
for sit store arbejde med at fremskaffe
oplysninger til mig fra Dofbasen. Benny
Kristensen, Flemming Hørsted, Jens Elm
Sørensen, Søren Højager, Svend Møller Jensen,
Jens Gregersen, Lars Tom-Petersen, Åge
Ebbesen, Anders Færgemann, Poul Erik
Niebuhr, Jørgen Ballegaard, Birger Jensen,
Mogens Wedel-Heinen, Carsten Bruun, Anders
Jensen, Bo Ryge Sørensen og Henning Lykke
Larsen har været særligt behjælpelige med
rørhøg-oplysninger.
Det er et ønske, at de og andre personer fortsat
vil indrapportere oplysninger om Rørhøg i
Østjylland til Dofbasen eller undertegnede, så
det kan indgå som en del af Projekt Rørhøg
under DOFs Rovfuglegruppe. Du er i øvrigt
særdeles velkommen til hurtigst muligt at sende
mig oplysninger, der kan supplere tabel 2.
Kendskabet til rørhøgens ungeproduktion i
Danmark er ringe. Så også her kan du være os
en stor hjælp med supplerende oplysninger.

Litteratur
DOF Århus Amt.
Lokalrapporter for Århus Amt 1999-2003.
Grell, M., 1998: Fuglenes Danmark. Kbh.:
Gads Forlag.
Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand
86261296, jtl@kirkeugle.dk
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Fig. 2. Geografisk fordeling af Rørhøg i Århus Amt, hvor arten har ynglet med sikkerhed i
mindst et af årene 2004 og 2005. Lille plet angiver 1 par og stor plet 3-4 par.
Tre lokaliteter ligger uden for amtsgrænsen.
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De 42 Traner
Af Carsten Olsen
Mobilen ringer… Det er Anders, kan jeg se på displayet; hvad har han nu set? Jeg skynder mig ud
på terrassen, mens jeg besvarer opkaldet. Kikkerten ligger derude i forvejen. Se mod øst, lyder det
i mobilen. Jeg prøver at finde noget ”mod øst”, der bare ser nogenlunde spændende ud, men når
ikke at undersøge ret meget himmel før spørgsmålet: Kan du se dem… Tranerne? Nej, jeg kan
ikke… Nå… de er nok for langt ude, lyder svaret i mobilen.
Jeg giver op, Anders Rasmussen bor højt, og kan
se ud over hele Grenå by, har endda udsigt over
havet, selv om han bor længere væk fra kysten,
end jeg selv gør. Jeg spørger ind til observationen,
og Anders fortæller, at det drejede sig om 42
Traner, der trak nord på mod Fornæs. De var
allerede ude over havet og havde retning mod
Anholt, fortsætter Anders. Jeg prøver lige at ringe til
Frank, siger jeg til Anders, det kunne jo være…
Frank bor på Anholt, og det ku’ da være sjovt, hvis
Anders fik ret i, at de fløj til Anholt. Jeg ringer først
til Franks mobil… intet svar! Så prøver jeg
hjemmenummeret, men der er heller ingen, der
svarer.
Kl. er næsten 16.00. Det er der, hvor Frank plejer
at få fri, så jeg slår nummeret på Franks arbejdsgiver
op. Jeg får fat i sekretæren og sætter hende ind i
vigtigheden af, at jeg kommer til at tale med Frank
omgående. Hun griner og går ud med telefonen til
Frank, der befinder sig uden for nær ved kontoret.
Jeg fortæller, at han skal kigge op, for om en halv
time kommer der traner… mange traner. Frank
lyder spændt og vil blive, hvor han er, da der er en
temmelig god udsigt over øen, der hvor han befinder
sig. Vi aftaler, at han ringer, hvis der sker noget.
Efter 40 minutters venten er jeg ved at opgive det,
da telefonen ringer.HØR!!... Hva’… … fandens…
dut..dut..dut.. lyder det i telefonen. Jeg aner ikke,
hvad der foregår, og prøver at ringe op til Frank
igen, men der er ingen forbindelse.

En time senere ringer en glad og stadig
euforisk Frank, der fortæller at tranerne var kommet
lige hen over ham og var forsvundet bag bybakken.
Hvor mange var der? - spørger jeg. Der var 41, nej
42… der var én, der haltede lidt bagefter, det var
godt nok et flot syn.
Jeg finder senere ud af, at Frank Svensson havde
tabt telefonen, første gang han ringede til mig. Det
var meningen, at jeg skulle hører tranernes kalden
i mobilen, men han tabte den som sagt, og den faldt
fra hinanden, da den ramte jorden - derfor de
mærkelige lyde. Frank fortalte også, at der havde
samlet sig en lille flok af de lokale øboere, der havde
grinet og var kommet med spydige kommentarer til
Frank, mens han gik og ventede på flokken af
traner. Det har uden tvivl gjort glæden endnu større,
at han kunne fremvise ”de 42 traner”, den 31. marts
2005, og sige ”hvad sagde jeg”.
Den 31. marts 2005 var også en god Trane-dag på
Samsø: 34 N Ballen, 19 N Tanderup samt de 42
traner ved Tranebjerg by og Hjortholm. For det er
da den samme flok, der først er set på Samsø af
Mogens Wedel-Heinen, for derefter at blive set ved
Grenå, og slutteligt forsvinde bag bybakken på
Anholt. Det er den største flok i Århus amt indtil
videre, når man ser i dofbasen. Desværre fik jeg
ikke selv lejlighed til at se denne store flok, men
andre telefon opkald fra Anders har givet bl.a.
traner. Håber der vil dukke flere flokke op, som man
kan følge gennem Amtet.

Efterlysning
Kirkeugle på Anholt?
Ser man under Kirkeugle i Tommy Dybbros bog De Danske ynglefugles udbredelse (1971-1974), står
der: ”Endvidere foreligger der iagttagelse af en territoriehævdende Kirkeugle på Anholt, hvor arten også
tidligere er truffet”. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem der har og hvor ofte den er registreret
på Anholt. Er der nogen, der véd noget om disse observationer, vil jeg meget gerne høre fra dem, da jeg
er ved at undersøge, hvilke fuglearter, der er set på Anholt. Jeg mener, det er så usædvanlige
observationer, at de måske burde forelægges SU. Med venlig hilsen, Carsten Olsen Havnevej 71 8500
Grenå, tlf. 86 32 14 17 E-mail arstenb.olsen@mail.tele.dk
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Fra Felten
Af Morten DD
Fra november 05 - januar 06

Så er jeres alle sammens Fra Felten tilbage med endnu en gang udpluk fra
Dofbasens arkivalier. Det er jo sædvanen tro blevet til en del fugle, men vinteren
har dog (ud over grå sejlere og hvide siskener) alligevel været bemærkelsesværdig
fri for spektakulære hændelser på fuglefronten – måske fordi der har været
umanerlig lidt føde derude i naturen. Buske og træer var jo nærmest ribbet for
føde, inden oktober blev til november. Og så er en vinter altså lang, hvis man er
en lille fugl.

Rapænder og den slags
En hvidnæbbet lom trak forbi Fornæs 19/11.
Hele 6 nordiske lappedykkere blev set fra
Alrø Eghoved den 7/1 – der er åbenbart en fast
overvintrende bestand i Horsens Fjord, men de
ses oftest fra naboamtet. En enkelt mallemuk
sås i Øster Hedekrog 18/11. En silkehejre
rastede søreme i Horskær den 11/12 og blev
set af adskillige gæster på en offentlig tur. En
eneste pibesvane fra Barnekold 21/11 er så
bemærkelsesværdig få, at den må nævnes!
Sædgæs i større mængder er noget
usædvanligt, men søreme om det ikke blev til
13/1 30 Lyngbygårds Ådal, 15/1 35 Norsminde
Fjord og 15-16/1 45 Hollandsbjerg Holme. Lidt
gengangere kan selvfølgelig ikke udelukkes,
men mon ikke der er tale om massiv kuldeflugt
fra øst?
Det samme gælder blisgæssene, som også
var usædvanligt talrige: max-tal fra lokaliteterne
var 15/1 37 Holbækgård Strandenge, 21
Hollandsbjerg Holme, 16/1 34 Sminge Sø, 63
Skanderborg Sø samt 17 Ægholm, 17/1 24
Anholt samt 28/1 34 Hevring Kær. 30/12 stod
950 grågæs på Gyllingnæs og yderligere 500
på Alrø. Gak-gak. Det samme må siges om 880
indflyvende canadagæs ved Stubbe Sø den
12/1.
12

Lysbuget knortegås er rapporteret fra de
sædvanlige lokaliteter – med 4000 ved Ajstrup
Bugt den 22/1 som den suverænt største. Så
begynder man næsten at overveje, om der er
tale om en slåfejl… Samsø havde endnu engang
en sortbuget knortegås, som næsten er en
trivialitet på de kanter.
For andet år i træk var der i januar en gammel
skeandrik, som havde slået sig på franskbrød
i Unisøen. En hurtig årsart til flere!

Rovtøj
Rød glente er åbenbart forsvundet igen som
overvintrende, idet der kun var to fund: 6/11
Sostrup samt 8/12 Vesborg Fyr. Havørnene
vendte tilbage med kulden, idet 3 blev set ved
Skanderborg Sø i januar, og 2 af disse fugle sås
ligeledes ved Mossø. Ellers var der enkelte fund
fra Djursland samt en nordtrækkende fugl ved
Århus Havn 8/1. Sjældent har der været flere
fjeldvåger end i denne vinter – max var hele 3
fugle sammen ved Herredsenge 7+16/11. To
vinter-dværgfalke er pænt: 9/12 Eskeplet samt
14/12 Besser. Vandrefalkene opførte sig pænt
uden at være prangende – eneste multiobs var
2/1 2 Sødringholm Strand.

Vadevandfugle m.v.
Vadefuglene opfører sig diskret om vinteren, og
af sindsoprivende fund skal kun nævnes få –
bl.a. 25 sortgrå ryler ved Bosserne 28/1, hvoraf
9 fik ring på. Samme dag og sted også 45
stenvendere, hvoraf 12 lige så godt kunne
ringmærkes, nu Lars Hansen og Mogens var
derude.
Svaleklirer i ental sås ved Spørring Å,
Funderholme, Stevnstrup samt Kolindsund. Kun
en enkelt mellemkjove blev det til: 17/11 1 V
Issehoved og samme dag også en storkjove
på lokaliteten. Derimod blev der noteret hele to
almindelige kjover: 6/11 Fornæs samt 8/11
Hov Røn.
En håndfuld sildemåger af forskellig herkomst
sås på Århus Østhavn primo november, og
bearbejderen kan rigtig godt lide, at de er
beskrevet i hoved & mås. Ellers ryger vintersildemåger nemlig direkte i skraldespanden
ligesom andre aparte årstidsobs. Der er
efterhånden gode faglige argumenter for at
beskæftige sig med kaspiske (cachinnans) og
middelhavs-sølvmåger (michahellis) af
diverse slags. De lader til at være ”gode arter”,
og de er derude, når folket kigger efter. Det har
folket gjort på Århus Østhavn.
Søkonger var der en del af – endelig. Max var
19/11 13 Fornæs og 26/11 15 Bønnerup Havn.
Vinterens høst af lunder var beskeden: 5/11
Ahl, 16/11 og 3/12 Fornæs. En stor hornugle
blev dagobset ved Funderholme 13/1. To
mosehornugler
fouragerede
på
Molslaboratoriets arealer d. 26/12, men så
forsvandt de desværre.

Småkravl
En gråsejler* fouragerede og trak senere nord
ved Issehoved den 4/11. Det var en rigtig dyr en.
Seks isfugle ved Funder Å den 13/1 er da
meget pænt, og det samme må siges om de 12
vandstære og 9 bjergvipstjerter, der samtidigt
blev noteret. En sen hedelærke sås ved
Skramsø Plantage den 20/11. Selv om

Sødringholm
stadig
er
bedste
bjerglærkelokalitet, må 9/11 16 Århus Østhavn
alligevel tage prisen som periodens mest
bemærkelsesværdige. Hele to landsvaler trak
syd ved Sletterhage den 17/11, og det må vi da
kippe med flaget for. Det er ikke let at overleve
17 novemberdage, når man er svale. Seje
husrødstjerter holdt ud ved Åboulevarden og
på Århus Østhavn.
Sortstrubet bynkefugl har virkelig taget sig
sammen. En hun er set perioden igennem ved
Årslev Engsø, 2 holdt sammen ved Besser Rev
ind til jul, hvorefter de blev til en. Det er jo trist –
men julen kan være en vanskelig tid. Endelig
blev en han set ved Funderholme den 9/11.
Munke er meldt fra Højbjerg, Anholt og Åbyhøj,
hvilket er lidt tyndt. En vintergransanger er til
gengæld mere opsigtsvækkende: 8/1
Funderholme – vi ønsker held & lykke. Tre store
tornskader i Bjerregrav Mose den 10/11 er
pænt. Nøddekrige sås 18/1 Silkeborg
Vesterskov samt 22/1 2 Svejbæk. 13 obs. af
hvidsiskener blev det til i perioden, når de
mange gråsiskener sad stille nok til, at man
kunne checke dem på begge sider af måsen,
flest 4/12 3 Alrø. Vi vil gerne have nogle
hvidsisken-fotos til lokalrapporten, når den tid
kommer.
Dompapperne trompeterer stadig, skulle
mange observatører hilse & sige! To-tre
lapværlinger er egentlig udmærket: 13/11 2
Alrø samt 21/11 Alrø Eghoved. Sidste års
gammeltestamentelige tal af snespurve i
Kolindsund veFra Felten – november-januar ndte
desværre ikke tilbage, men 453 bomlærker på
lokaliteten den 8/1 lugter da af fugl. Ellers er der
meldt masser af overvintrende rørspurve,
hvilket i sandhed er godt gået. Det kan godt
være, at fuglene er blevet forvænte med milde
vintre, men den her er altså svær at komme
igennem.
Næste gang er det forår lige omkring
lærkefalketid. Vi er da nogen, der glæder os –
og det kan da være, vi ses i felten! Måske skulle
man tage sig lidt sammen og aflægge Gjerrild et
par besøg på morgentrækket?
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Anholt 2005
Af Anders Rasmussen
Anholt er uden tvivl en af de mest spændende fuglelokaliteter i Århus amt, men desværre er det ikke
så tit, at der indløber ornitologiske meldinger fra øen. For at råde en smule bod på dette, følger her
en kort oversigt over de vigtigste fuglebegivenheder på øen i 2005, primært indsamlet og set af den
lokale ”feltgeneral” Frank Svensson, samt Carsten Olsen og undertegnede. I den forbindelse er det
vigtigt at nævne, at Frank som andre øboere har mange jobs og lange arbejdsdage, og at meget
af det, han finder på øen, ofte har karakter af ”strøobs”, og at første besøg af fuglekiggere fra
fastlandet faldt så sent som i maj. Sagt med andre ord, aktivitetsniveauet har ikke været højt, men
at der alligevel ses sjove fugle på øen, siger vel en del om mulighederne!

Knap 1.000 musvåger og 15 røde glenter sås i
marts/april uden den store indsats, hvilket bl.a.
vidner om, at betydeligt flere glenter end tidligere
antaget forlader NØ-Djursland. 31/3 kunne 42
traner ses trække over øen, efter at de var meldt
ud flere steder i amtet.
111 rødryggede tornskader 15/5 er ny ø-rekord
og samme dag ses stenpikker 120, men ellers
skulle man helt hen til de sidste dage af maj, før
der egentlig skete noget.
Markpiberen er en af Danmarks sjældneste
ynglefugle, og Anholt har hidtil været et af de
sikre kerneområder for arten. I slutningen af maj
blev der afholdt en DOF-lejr med det erklærede
formål at registrere markpibere i Ørkenen.
Desværre var resultatet temmelig skuffende.
Trods 14 deltageres grundige og systematiske
eftersøgning, lykkedes det kun at støve en enkelt
markpiber op, så situationen må betegnes som
mere end kritisk for arten.
Samtidig med markpiber-jagten blev øens
øvrige ynglefugle også forsøgt optalt, og det gav
bl.a. følgende resultater: Sildemåge 790 par,
svartbag 140 par, stormmåge 46 par, sølvmåge
215 par, hav-/fjordterne 40-50 par og dværgterne
0 par.
Positivt er det, at sildemågen stadig holder et
pænt bestandsniveau, og negativt er det, at den
ellers stedfaste koloni af dværgterner på Totten
tilsyneladende er forsvundet.
Ny ynglefugl i Ørkenen er til gengæld storspove
med 3-5 par.

14

Andre nævneværdige arter på øen er rødrygget
tornskade 2 par, tejst 2-3 par og natravn 2 syng./
par. Karmindompap, der ellers er i tilbagegang,
lod sig høre flere steder, men om det drejer sig
om ynglepar, er usikkert.
Majdagene gav desuden godbidder som
flodsanger, lundsanger, turteldue, vagtel,
hedehøg og piroler. I dagene omkring den 7/6
sås der en rosenstær i en have i byen.
Fra efteråret kan bl.a. nævnes øens første
steppehøg 16/9, tredækker 10/10, islom 21/10
og sorthovedet måge 22/10. Dertil kommer en
række pæne træktal af dværgfalk 17/9 19,
bjergvipstjert 17/9 15, ringdue 12/10 7.435
(formodentlig >15.000 hele dagen) og alk 23/10
5.160.
Desværre bød november også på en ubehagelig
olieforurening langs Anholts kyster med over
1.000 indsmurte havfugle til følge. Ederfugl og
sortand betalte som sædvanligt den højeste
pris, men også alke og lommer fandtes døde.
Hvor forureningen stammer fra, er endnu uklart.
I slutningen af december sås en afvigende
husrødstjert ved havnen. Udseendet tyder på, at
fuglen tilhører underarten phoenicuroides. Hvis
SU godkender fundet, vil der være tale om første
iagttagelse i Danmark.
Iagttagelserne fra Anholt kan ses på
www.dofbasen.dk – klik på ”observationer” og
”søg...” og skriv Anholt som lokalitet.
Se også caretakersiden om Anholt: http://
www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=32

Af Peter Hjeds
Følgende er en artikel, som er blevet sendt til en række aviser. Den er måske ved at være
uaktuel, når dette læses i Søravnen, men alligevel kunne man måske bruge den næste år. I, som
er medlemmer af DOF, kunne gøre noget for at hjælpe sløruglen her i amtet, selvom I ikke selv
bor på en landejendom. Kender man gårdejere i sin omgangskreds, blandt venner, familie eller
naboer, kan man gøre en indsats for uglerne ved at opfordre til at lade en lille lem eller et vindue
stå åben. Der skal ikke større åbning til end det, der svarer til et halvt A4-ark, for at redde
sløruglen ind til ly og føde.

Sløruglerne og vinteren
Når sneen ligger over landet, har uglerne svært
ved at fange tilstrækkeligt med føde; især
ungfuglene med deres manglende erfaring får
problemer, og mange vil dø. Og det var desværre,
hvad der skete i løbet af vinteren, alene i
Sønderjylland blev der indleveret 17-18 døde
Slørugler sidste vinter, formentlig ungfugle, alle
døde af sult og kulde.
En anden grund til dødsfaldene kan skyldes
forgiftning. Da uglerne jo, i tilfælde af snefald,
bliver tvunget til at fange alt deres føde indendørs,
og da man samtidigt på de fleste gårde lægger
gift ud mod mus og rotter, ja, så kan uglerne
risikere at få en forhøjet giftmængde i sig og
dermed dø. Undersøgelser fra England tyder
på, at der kan være et problem her. Om det ene
eller det andet var årsagen, kan vi ikke sige,
men i løbet af foråret kan vi konstatere, at de
enlige ugler er væk. Derfor sætter uglegruppen
i Århus Amt kasser op hos landmænd som i
denne tid konstaterer, at en eller flere slørugler
har søgt ly for det hårde vintervejr. Uglerne vil
især foretrække lader, udhuse, maskinhuse eller
andre større bygninger, hvor de kan komme ind
og finde lidt varme og nogle mus. Desuden
opfordres landmænd til om muligt at spare lidt
på udlægningen af gift - til gavn for uglerne.
Hvis man er meget heldig, vil sløruglen i løbet af
vinteren eller det tidlige forår tiltrække sig en
mage, og ved Sankt Hans-tid kan det være, at
man kan nyde synet af et helt kuld unger i kassen.
En stor glæde er det for mange gårdejere at

være med til at redde og beskytte en så sjælden
fugl som sløruglen. Og tillige kan man dagligt
gennem hele sommeren nyde synet af uglerne,
som har travlt med at fodre ungerne med mus fra
den nærliggende natur. Sløruglen beskrives ofte
som den smukkeste af uglerne i verden, og det
med rette..., men døm selv ved at betragte
nærværende foto eller gå ind på vores
hjemmeside, hvor du finder adskillige
sløruglefotos - www.tytoalba.dk.

Også godt for økonomien!
Mange nyder også tanken om, at uglerne tillige
bidrager på en meget positiv måde til gårdens
drift, idet et uglepar med unger skaffer
ejendommen af med adskillige tusinde mus kvit
og frit og ganske økologisk uden brug af gift.
Følgende lille regnestykke skal nok ikke tages
helt bogstaveligt, men ligger alligevel nær
sandheden.
En slørugle vejer i gennemsnit mellem 400 og
500 gram. For at imødekomme dens daglige
energi (kalorie) behov, skal den gennemsnitlige
slørugle have 4,7 mus om dagen. Det betyder,
at en slørugle spiser 1.715 mus om året!
Hver af disse mus spiser i gennemsnit fem gram
korn om dagen, eller knapt TO KILO om året PR.
MUS. En slørugle, der spiser 1.715 mus om året
kan spare en landmand 3,4 TONS korn om året.
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Slørugle han med mus

Hvis denne ugle tager sig en mage og får tre unger på et år, spises der mus nok til at spare
landmanden 9,3 tons korn om året.
Med en kornpris på omkring kr. 768,00 pr. ton for hvede (iflg. Danmarks Statistik 2005) sparer en
slørugle-familie landmanden for mere end kr. 7.100 - uden det koster ham noget.
På landsplan har DOF’s uglegrupper opsat kasser på egnede gårde, og bestanden er gennem 10
år forøget med næsten 1.000% fra 25 kendte par til ca. 250 par i år. For kun 10 år siden var
bestanden tæt på at uddø, men ved flittig og målrettet kasseopsætning er en kæmpe succes skabt.
SLØRUGLEN ER I KRAFTIG FREMGANG!
Den helt store fremgang har vi dog endnu til gode her i amtet. Kommer du i kontakt med folk, som
kunne tænke sig en kasse til deres kirkeugle eller slørugle, så kontakt
Peter Hjeds (koordinator for uglegruppen Århus Amt)
Båstrupvej 16
Foldby
8382 Hinnerup
8649-6308
2287-5587
mail: peterhjeds@hotmail.com
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Inden næste!
Af Andreas Winding
Den første vipstjert er landet på den østjyske pløjemark, og foråret er i fuld gang. Som en pendant
til en anden fast klumme i nærværende blad, Fra Felten, har vi besluttet at forsøge os med ”Inden
næste”, som gerne skulle få jer alle op af stolene og ud i det blå. Her er lidt om, hvad vi kan forvente,
forsøge og ikke mindst fornøje os med de kommende måneder.
Først og fremmest er foråret skudt i gang, og den sædvanlige overflod af træk- og sommergæster
strømmer lystigt nærmere. Man kan næsten ikke lade være med konstant at gå og lytte efter de
første sangere, spejde efter de første svaler og indånde duften af forår.
Der er selvfølgelig også alle de gode vintergæster, som dog allerede er begyndt at forlade os for
denne gang. De mange gråsiskener denne vinter skal snart af sted, mens kvækerfinkerne, der
i øvrigt har været savnet en smule i år, drager nordpå med alle vores lånte bogfinker. Silkehale,
der også i år har været talrige er på vej væk, mens droslerne er i gang med at bytte plads. Sjagger
og vindrossel forlader os, men bliver fuldt ud erstattet af ankomsten af sangdrossel og
misteldrossel og deres helt igennem skønne sang. Selv knæbøjningernes mester, vandstæren,
er også allerede ved at pakke tasken og flytte til køligere vandløb (forstå det, hvem der kan).
Den næste måneds tid kan man med fordel anvende på:
- At forsøge at opstøve en hedelærke, der gerne skulle lade sin smukke trille falde enkelte steder
allerede nu,
- Spætterne, der er i fuldt vigør i skovene. Visse steder savnes fortsat observationer af både
grønspætte og sortspætte, så tag nu endelig ud og find dem.
- Træløber, som allerede har sunget længe. Hvor langt omkring er korttået træløber mon nu nået?
- Det første ryk af trækfugle, hvor der måske gemmer sig en ringdrossel i krattet, en glente over
marken eller måske en trane højt til vejrs.
- Lappedykkerne. Gråstrubet lappedykker skriger sig så hæsligt hæs i lidt større vandhuller,
mens sorthalset lappedykker snart leder efter hættemågekolonier (og det kunne vi
jo så passende også gøre!).
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Alle ænderne er at se nu og gæssene med.
Atlingand og knarand bør man kigge ekstra
efter rundt omkring, og med denne vinters spøjst
spredte forekomst af gæs bør der være mulighed
for lidt af hvert af dem også. Knopsvanerne
har for længst indtaget deres små borge, inden
den sidste sangsvane stikker af. Fra
begyndelsen og især fra midten af april fyldes
luften af flere store vingefang og krumme næb,
og en enkelt sjældenhed eller to smutter med
garanti forbi.
Kommer maj, kommer så alle de længe ventede
sangere. Hver en busk og hvert et træ har sin
egen, og hannerne kappes ivrigt om hunnernes
gunst ved at synge deres sange igen og igen.
Både skovsanger og gulbug skal man
desværre efterhånden lede lidt efter - lad dét
være en opfordring. Skovsangeren mister
langsomt taget i skovene, mens gulbug jo
nærmest var sjælden sidste år, når man ser bort
fra de mere kystnære lokaliteter. Svalerne er
kommet myldrende fra sidst i april og tumler
denne tid lystigt rundt efter myggene mens de
bygger på rederne, og rødrygget tornskade
vil som en af de sidste tilrejsende tage den
plads, som storebror forlod allerede måneder
tidligere.
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Mon ikke det store stormfald sidste vinter har
givet plads til nogle flere par i de nyopståede
lysninger?
Sumpsangerne bør også gives rigelig
opmærksomhed.
Med
sidste
års
langtidsstationære savisanger og flodsanger
kunne man håbe på lignende forekomster - men
hvor? Landets bedste imitator, kærsanger,
kommer ofte også sent, men er bestemt værd at
vente på. Mange vadefugle er i maj særdeles
talrige og ikke mindst i al deres pragt og ynde,
men ingen af dem bliver ret længe - de har travlt.
Det har vi således også, hvis vi skal nå at se
dem alle allerede nu. Men de hurtigste er jo
tilbage igen sidst i juni, efter deres pligt højt mod
nord og øst er tilendebragt; så får vi en chance
til.
Uanset hvad man synes bedst om, så er alle
mulighederne åbne de nærmeste måneder.
Forpas ikke chancen! Solen skinner og fuglene
synger - skynd dig ud ad døren!
P.S.: Husk for resten at melde alle dine
observationer til Dofbasen; så kan alle vi andre
også få glæde af dem.

Anmeldelser
Spor fra fortiden - før der var tænkt på fugle og mennesker
Af Mari-Ann Nørgaard

1) Jan Gruwier Larsen: SPORFOSSILER
Natur og Museum nr. 4, 2005.
36 sider, 60 kr.
On-line-bestilling på www.nathist.dk
Tlf.: 8612 9777

2) Naturhistorisk Museum i Århus
Særudstilling Spor i Tiden
10. januar til 17. april
Voksne: 75 kr.

Alle skabninger, der bevæger sig på eller i jorden eller havbunden, efterlader sig spor af, hvad
de har foretaget sig engang. Men at sporene kan være helt op til flere hundrede millioner år
gamle for de ældste, er nok nyt for de fleste af bladets læsere. Almindeligvis forsvinder
sporene efter dyrs aktivitet igen ved næste regnskyl, med næste bølge eller når et nyt
mudderlag lægger sig ovenpå. Men i visse tilfælde vil en kæde af næsten usandsynlige
begivenheder kunne blive spor i tiden og bevares, nemlig hvis sporene forstener.
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Nogle sporfossiler er meget sjældne, mens
andre er så almindelige, at de kan findes på
næsten enhver strand i Danmark – hvis man
ved, hvad man skal se efter. Har man først læst
dette hæfte, vil den næste tur på stranden nemt
kunne blive lidt af en skattejagt på fossiler.
Hæftet vil kunne løfte sløret for hvilke slags dyr,
der har frembragt sporet. Andre gange må det
stå hen i det uvisse, eller man må nøjes med en
formodning.
Hæftet Sporfossiler viser en lang række
eksempler på spor fra både ind- og udland og
fortæller på en pædagogisk og illustrativ måde
historien bag fossilerne. Det har været en større
detektivopgave at finde frem til, hvem der har
gået, løbet, krøbet, boret, gravet eller gnavet i
aflejringerne. Sporene kan stamme fra for længst
uddøde dyr, men også fra arter, der stadig
graver og efterlader sig spor. Hæftets emne og
de mange fine fotos åbner en for de fleste
ukendt verden, der fascinerer ved sin egenart
og skønhed, der kan virke helt kunstnerisk.

Til fossilfinderen er der bagerst i hæftet en
oversigt, som kan hjælpe ved bestemmelse af
sporfossiler.
En anden måde at få viden på vil være at besøge
særudstillingen ”Spor i Tiden”. Her vil nogle af
den type fossiler, der findes i Danmark, kunne
ses – både de almindelige og det mere
ualmindelige, nemlig et fodaftryk af en dinosaurus
fra Bornholm. Toppen af forsteningen svarer til
bunden af sporet og det er denne afstøbning,
der er bevaret.
Udstillingen ”Spor i Tiden” er den danske udgave
af den internationale udstilling ”Fossil Art”, der
har gæstet USA, Canada, Brasilien og Portugal.
Takket være støtte, bl.a. fra Augustinusfonden
og Beckett-fonden, er den også kommet til
Danmark. Udstillingen viser afstøbninger af
sporfossiler fundet i hele verden. Udstillingens
tekster på dansk og engelsk giver mange svar,
men efterlader også mange ubesvarede
spørgsmål. Desuden har mange af udstillingens
genstande stort kunstnerisk udtryk, så den også
kan nydes på den led. Naturhistorisk Museum
har udvidet udstillingen med en række danske
fossiler.

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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Din uddannelse til

RINGMÆRKER
starter her
Ringmærkningskursus
med henblik på erhvervelse af egen licens
Danmarks Ringmærkerforening, Zoologisk Museum og Blåvand Fuglestation afholder grundkursus
for nye ringmærkere på Blåvand Fuglestation i bededagsferien d.12-14. maj 2006.
Kurset henvender sig til personer med mindst et rimeligt artskendskab til de almindelige danske
fugle. Kurset er bygget op omkring de krav og færdigheder, der er grundlæggende for ringmærkning
under Zoologisk Museums licenser. Dette indebærer både teori og praksis.
På kurset vil vi blandt andet arbejde med og introducere dig for følgende:
Teori

Praksis

·

Baggrund for ringmærkningen

·

Introduktion til fangstmetoder

·

Ringmærkningens organisering

·

Demonstration af ringtyper og udstyr

·

Retningslinier for ringmærkning

·

Håndtering af fugle

·

Etik og moral

·

Tips vedrørende spejlnet-mærkning

·

Resultater på baggrund af ringmærkningen

·

Køns- og aldersbestemmelse

·

Øvelse i brug af div. ringmærkningsguides

·

Fjer og fældningsmønstre

·

Introduktion til personlig logbog

·

Prøve i artsbestemmelse

Deltagelse kan give adgang til erhvervelse af
B- eller C-licens.

Deltager antal: Min. 6 og max. 10 så RING NU for at sikre dig en plads!

Pris: 250 kr. pr. person til forplejning

Kontaktperson: Jens Hjerrild Hansen. Mail:
jenshjerrild@hotmail.com

Tilmeldingsfrist: Senest 1. maj 2006.
detailprogram fremsendes senere.

-

eller tlf.: 25 13 42 83
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Lokalafdelingens
Beretning for 2005
Af Peter Lange

2005 blev indledt i sus og dus, da en mindre orkan fejede ind over landet, inden året var 5 dage
gammelt. Resultatet var en del stormfald rundt omkring i skovene. Foråret trak ud, om end vinteren
aldrig blev rigtig kold. Sommeren var ikke noget at skrive hjem om, men sensommeren vil blive
husket for de mange flotte dage med næsten sommervejr helt hen til efterårsferien!
Hvad angår sjældne fugle, var en dværggås på Samsø i januar blandt de få ”snapse” i
vintermånederne. Men ellers var der stille og fredeligt i amtet indtil april, hvor en sølvhejre dukkede
op ved Brabrand Sø 7/4, og formentlig samme fugl blev set 9/4 i Vorup Enge og 25/4 i Nørrekær.
1. maj (!) gik det løs, med både skrigeørn og ørnevåge over nordøstdjursland, og 3/5 blev der fundet
en damklire ved Norsminde Fjord. I løbet af maj sang både flodsanger og savisanger flere steder
i amtet, og foråret blev rundet af 6-7/6 med en rosenstær på Anholt, som med obs. af både
lundsanger, tredækker, hedehøg (efteråret) og diverse andre sjældenheder igen slår sit navn fast
som et pokkers godt sted at se på fugle. Bare ærgerligt, at der er så langt derover!
En slangeørn, der huserede på Djursland i slutningen af juni, er sikkert identisk med den slangeørn,
der dukkede op i Thy i begyndelsen af juli? 28/7 blev der opdaget en stribet ryle ved Årslev Engsø,
hvilket i de kommende dage fik fuglefolk fra nær og fjern til at rejse til området. Heldigvis blev den
på stedet i tre dage, og blev set af mange – dog ikke af undertegnede, der holdt sommerferie på
Sjælland i den uge. En stationær hvidvinget terne i efteråret ved Vorup Enge fik igen fuglefolket til
at flokkes, og igen ved en af vore nye vådområder! Efteråret rundedes ”af” med en gråsejler over
Issehoved (Samsø) 4/11 – jo, man kan også se sjældne fugle i Århus Amt!

Ture og møder
Lokalafdelingen har i årets løb tilbudt medlemmerne mindst 65 forskellige arrangementer:
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En-dags småture i Østjylland

25 (nogle i samarbejde med andre foreninger)

Fuglenes Dag 29/5

9 ture

En-dags busture til andre landsdele

1 (tur til Vejlerne)

Storture

1 (Øland 13-16/5)

DOF tirsdagsmøder

9 foredrag

Andre møder (ØBF)

3 foredrag

Offentlige naturture (amtsture o.lign.)

17 ture

Deltagelsen på turene har generelt været flot, dog blev enkelte småture aflyst grundet for få
deltagere. Busturene var igen meget populære med fuld bus både til Vejlerne og Øland. Referater
fra disse ture har været bragt i Søravnen. Bestyrelsen har i årets løb besluttet at sætte fokus på
småture for nye medlemmer og busture samt at sikre, at der kommer referater fra turene ii
Søravnen.
Tirsdagsmøderne på Sølyst trækker næsten altid mindst 20 personer, nogle gange mange flere.
I efteråret blev der som et resultat af samarbejde mellem Naturcentret, DOF og ØBF anskaffet en
projektor til lokalet, så vi nu har mulighed for at vise digitale billeder og præsentationer.

Søravnen
Vi har valgt fortsat at udgive et lokalblad i trykt form. Søravnen udsendes 4 gange årligt til de af
lokalafdelingens medlemmer, der har bestilt den! Det koster ikke ekstra, og man får ikke nedslag
i prisen ved at afbestille den, men bestyrelsen har valgt denne løsning, som har betydet en betydelig
besparelse på trykke- og portoregningerne. De 4 numre i 2005 er udsendt til omkring 350
medlemmer hver gang. Sideantallet har ligget mellem 24 og 40 sider pr. nummer. Vi håber, at vi
fortsat kan udgive et lokalblad, især som en service overfor den del af medlemmerne, der ikke har
lyst eller mulighed for at læse bladet over internettet. Bladet kan også læses straks efter udgivelsen
på www.dofaarhus.dk. Bladet downloades flittigt, som det fremgår af nedenstående tabel.
Søravnen nr.

2005-1

2005-2

antal downloads
1511
1508
* tallet omfatter kun downloads indtil 31.12.2005

2005-3

2005-4

2273

843*

Hvis alle disse blot læser halvt så meget i bladet som læserne gjorde i papirversionerne, så må
vi jo konstatere, at bladets læserskare er steget betydeligt!

Medlemsstatus
Medlemsudviklingen er fortsat positiv!:
Medlemskategori

2000

2001

2002

2003

2004

31.12.2005

Ordinær

693

700

719

714

780

773

Senior*

92

101

108

98

-*

-*

Husstand

59

62

63

67

74

80

Junior

31

33

30

26

23

22

Støtte

121

146

249

209

408**

288

Total

996

1042

1169

1114

1285**

1163

*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004. **Tallet for 2004 er incl. kampagnegratister.

Fugle i Århus Amt 2004
Rapporten udkom ult. feb. 2006 og var desværre igen en del forsinket. Men trods alt kommer der
en lokalrapport, hvilket vi kan være stolte over! Kun 5 ud af Danmarks 10 lokalrapportregioner fik
udgivet en lokalrapport i 2003! Stort set alle bidrag til rapporten indtastes i dag direkte i Dofbasen
af observatøren selv. Tilbage er omkring 10 bidragydere, der ikke har pc med internetadgang. Der
findes i alt 53.580 poster i Dofbasen fra Århus Amt fra 2005, som er indtastet af i alt 251
observatører. Med Dofbasens hjælp kan der her præsenteres lidt statistik:
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LOKNR

LOKNAVN

KOMMUNE

ANTAL POSTER

Århus

6408

751555

Årslev Engsø

731155

Vorup Enge / Vorup Engsø Randers

2868

723310

Sødringholm Strand

Nørhald

1687

751056

Østhavnen, Århus

Århus

1609

707050

Fornæs

Grenå

1078

749230

Bryrup

Them

1048

729150

Bjerregrav Mose

Purhus

988

741234

Barnekold

Samsø

865

723300

Eskeplet/Boelsrev/Tangen Nørhald

839

751015

Gallohaven (Riskov Str.)

760

Århus

De 10 mest besøgte lokaliteter i Århus Amt i 2005 ifølge Dofbasen.
NAVN

ANTAL OBSERVATIONER

INITIAL

Mogens Wedel-Heinen

5979

MWH

Henning Lykke Larsen

4052

HLL

Lars Tom-Petersen

3582

LTP

Thorkil Brandt

2752

TBR

Andreas Winding Mønsted

2186

AWM

Benny Kristensen

1947

BKR

Jens Peter Lomholt

1527

JPL

Morten D. D. Hansen

1303

DD

Peter Lange

1275

PLA

Ursula Burmann & Arne Bo Larsen

1261

ABU

De 10 flittigste bidragydere med observationer fra Århus Amt i 2005 ifølge Dofbasen.

Hjemmesiden
Lokalafdelingens hjemmeside kan ses på www.dofaarhus.dk. I årets løb er siden blevet udbygget
med nye og bedre afsnit om en række af de projekter, der løber i lokalafdelingen. Læs om
caretaker, fredningsudvalg, punkttællinger, lokaldoffer, lokalrapport, slørugler, nationalpark og
Stubbe Sø/Fugleværnsfonden på www.dofaarhus.dk/projekter/index.htm. Her finder du også link
til Dofbasen og en række søgninger, der viser de seneste observationer i amtets kommuner.

Fredningsudvalget
Som en af de eneste af lokalafdelingerne opretholder vi et selvstændigt fredningsudvalg (burde vel
rettelig hedde et naturbeskyttelsesudvalg?). Udvalgets fremmeste opgave er at gennemse den
store bunke af dispensationer, lokalplaner og kommuneplaner, der kommer til foreningens
postkasse. Herudover rejser man også selv sager, i nogle tilfælde efter henvendelser fra
medlemmerne. I 2005 har vi bl.a. beskæftiget os med nye sommerhusområder, udstykninger i §3
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områder, regionplaner og nationalparkpilotprojektet. Vi har i 2005 ikke haft sager, der
er anket til Naturklagenævnet. Lige nu snakker
vi i udvalget om, hvordan vi kan videreføre
arbejdet i den nye kommunalstruktur?

Ny struktur?
I årets løb er den nye kommunalstruktur, og
deraf følgende nødvendige tilpasninger af DOFs
struktur, blevet drøftet flittigt i foreningen, til
repræsentantskabsmøderne, på vores eget
medlemsmøde og ikke mindst blandt
medlemmerne og i lokalbestyrelsen.
Foreningens nye struktur bliver besluttet på
repmødet i maj, men alt tyder på, at vi ender ud
med fortsat at have en lokalafdeling, der dækker
det meste af Østjylland. Blandt de mere
spændende dele af forslaget er at give bedre
muligheder for at danne lokalgrupper indenfor
lokalafdelingerne.

Bestyrelsen
Lokalbestyrelsen har i løbet af 2005 haft 6
bestyrelsesmøder, samt et møde om den ny
struktur. Blandt de sager, vi især har brugt tid
på, skal nævnes indsatser for flere nye
medlemmer, Søravnen, planlægning af ture og
møder og altså foreningens nye struktur samt

ikke mindst forberedelserne til DOFs 100 års
jubilæum i 2006! Jeg kan allerede løfte sløret for
nogle af vores planer og ideer: 12/8 holder vi
100 år-100 arter-100 kr-tur, hvor vi i bus kører
rundt i amtet og prøver, om vi kan se 100 arter på
én dag i Århus Amt! Undervejs i bussen vil der
være små underholdende indslag. I det hele
taget giver vi den en ekstra skalle med turene i
2006, og til selve jubilæet d. 14-15/10 vil vi
forsøge at arrangere fælles buskørsel til
København, med indbygget tur til Falsterbo. På
Fuglenes Dag d. 28/5 bliver der store-fugledag
jubilæumsarrangement på Naturcenter Sølyst,
med foredrag, boder, Naturbutikken,
ringmærkning, fugletårnsmarathon og småture
hele dagen. Søravnen nr. 3/2006 håber vi bliver
et jubilæumsnummer med beretninger om livet
som ornitolog i ”gamle dage” m.m.
Bestyrelsen har hertil besluttet i anledningen af
jubilæet at foreslå, at der udloddes 10.000 kr. af
lokalafdelingens kassebeholdning, som
medlemmerne kan søge som tilskud til
småprojekter, der gavner fuglelivet og
formidlingen af fuglene og DOF i Århus Amt.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i
2005. Tak til alle aktive, der på hver sin vis har
bidraget til, at DOF fortsat er en væsentlig og
aktiv med- og modspiller, når det drejer sig om
fugle, natur og miljø i Danmark.
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Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2006
1) Svend Møller Jensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
indvarslet i god tid.
2) Peter Lange fremlagde årsberetningen - og måtte konstatere efter nøjere granskning, at det
var 12. gang, han stod for denne del.
3) Ole Jensen forelagde et revideret regnskab for 2005 og budget for indeværende år 2006.
Begge dele blev godkendt.
4) Der var ikke modtaget forslag til denne generalforsamling ud over det af bestyrelsen foreslåede.
5) Ole Jensen, Steen Gert Larsen og Jens Bonde Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens
Bjarne Golles gik ud og erstattedes af suppleant Anders Horsten. Som suppleant blev Lars P.
Johansson og Andreas Winding genvalgt.
6) Rita Hazell modtog genvalg som revisor.
Bestyrelsen

Tilskud til ornitologiske småprojekter?
Lokalbestyrelsen i DOF Århus Amt har i anledning af foreningens 100 års jubilæum besluttet at
stille 10.000 kr. af lokalafdelingens kassebeholdning til rådighed for medlemmernes projekter i
2006. Har du et spændende projekt, som du mangler midler til, kan du søge om at få tildelt et
beløb fra puljen. Projektet skal opfylde flg. kriterier:
Tilskud kan søges af DOF-medlemmer bosiddende i lokalafdelingens område.
Projekter skal finde sted indenfor lokalafdelingens område.
Resultatet forventes afrapporteret så vidt muligt i Søravnen.
Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles ligeledes skriftligt.
Ansøgning skal indeholde et simpelt budget for det projekt, der søges til.
Fristerne for at søge i 2006 er 1. juni og 1. okt. - puljen fordeles med ca. halvdelen pr. gang.
Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktisk afholdte udgifter.
Vi vil lægge vægt på at støtte projekter, der indeholder elementer af formidling til offentligheden
af fuglene og DOF. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte
ansøgninger og til at afvise alle ansøgninger. Ansøgning skal ske skriftligt til DOF Århus Amt, v.
Peter Lange, Tujavej 16, 8464 Galten.
Med venlig hilsen fra lokalbestyrelsen

Store Fuglenes Dag
I anledning af DOF’s 100 års jubilæum afholdes
Store Fuglenes Dag søndag d. 28. maj 2006.
Arrangementet vil finde sted på Naturcenter
Sølyst, samt i fugletårnene ved Brabrand Sø og
Årslev Engsø. Der vil være aktiviteter hele dagen,
bl.a.:
- Ringmærkning på Sølyst
- Udstilling om DOF på Sølyst
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- Marathon-fugletælling i et af fugletårnene
- Flere fugleture i området
- Naturbutikken kommer og viser varer frem
Kom og vær med til det hele - du kan roligt
begynde at glæde dig!
Yderligere informationer forefindes på
www.dofaarhus.dk, når dagen nærmer sig.

Duehøge ønskes.
Duehøgen har det ikke så godt.
Jo, i de store skove langt fra fasanudsætninger trives den som altid og får unger på vingerne.
Duehøgen lever for det meste et skjult og diskret liv langt fra mennesker, og i skovens mest
fredelige del bygger den i denne tid på sin rede. Ofte lyder dens parringskald nær redestedet, når
hannen og hunnen bekræfter deres indbyrdes parforhold. Det tidlige forår er derfor et godt
tidspunkt at finde den.
Flere undersøgelser bekræfter dog, at duehøgen i disse år har svært ved at etablere sig i skove,
hvor mennesker udsætter fasaner, for høgen siges at komme i karambolage med jægeres ønske
om at give fred til årets udsatte fasanungfugle.
Hvor stor er duehøgebestanden i Århus Amt? Det er svært at sige. Og lige så svært er det at sige,
om bestanden er truet. Vi forsøger i DOF at undersøge dette. Hvis du vil hjælpe, så send en mail
til undertegnede, hvis du i dette forår konstaterer, at duehøgen har slået sig ned for at yngle i de
skove, hvor du færdes. På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Peter Hjeds (adresse bagerst i Søravnen under bestyrelsen)
Lokalafdelingen i Århus Amt
For yderligere læsning om duehøgen så klik ind på duehøgen på DOF’s egen hjemmeside:
www.dof.dk, under Danmarks fugle.
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Nekrolog
Ole Gylling-Jørgensen er død.
Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om Oles alt for tidlige død.
Ole var nok mest kendt som en meget ivrig feltornitolog, og straks efter Oles død skrev Oles nære
ven, overlæge Kim Frost bl.a. disse mindeord om Ole på www.netfugl.dk (bringes her med
tilladelse fra Kim Frost):
”Ole var på fuglefronten nærmest et folkeeje.
Overmåde kyndig indtil smalleste tøjlestribe
og blandt de allerihærdigste twitchere. Uanset
hvor i landet, der blev meldt et mega-hit ud,
kunne man være sikker på, at Ole dukkede op
inden for få timer, og hans held til lige at se
kræet, inden det fløj, er legendarisk. Og var
fuglen lige smuttet, fandt han den oftest selv
igen.
Som højt skattet medarbejder i Jyske Bank
havde Ole store frihedsgrader til at tilrettelægge
sin dag. Men lige så sikker på, at han ikke
helmede længe for at komme af sted, kunne
være forvisset om, at han indhentede det
forsømte med samme ildhu, som han så på
fugle - hvis han da ikke allerede havde nået at
få det hastende fra hånden.
Ud over en solid faglig baggrund og
misundelsesværdigt økonomisk overblik
havde Ole et sjældent talent for at afdække
selv den mest subtile „sminke“ i et regnskab og
skære durk igennem alle fagre ord, når et
projekt søgtes belånt. Og var skaden sket som
følge af svigtende omhu fra anden side, var
Ole manden, der kunne rette det nødlidende
op eller i det mindste frelse mest muligt
vraggods i land. Det spurgtes om ham, at
Jyske Bank ikke mistede penge, når han var
sat på som lods. Og ikke få erhvervsfolk vil
mindes ham med taknemmelighed over
redningsbringende rådgivning.
Måske skyldes klarsynet ikke mindst, at han
var rundet af den østjyske muld, fra en gård
nær Sabroe. Fra dengang og derude, hvor
man ikke havde nødig at kigge sig til højre,
venstre og bagud, før man gav sin mening til
kende.
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Jeg mindes en gang, da jeg godlidende søgte
at formidle kontakt mellem Ole og en bekendt,
der med stor faglig baggrund og ukuelig
optimisme havde udtænkt en metode til at
fremstille et mælkelignende produkt af
soyabønner, men altså lige stod og manglede
x millioner til at erobre verdensmarkedet med.
Ole så på mig med et mildt resignerende blik,
og sagde blot: „Mælk skal komme fra køer!“.
De kom aldrig til at mødes - og så var det tab
undgået; produktet gik nemlig ind efter få år.
Omgangen med Ole lærte mig at forstå dybden
af redelighed, omtanke og ubestikkelighed.
Havde vi sammen fundet en piber eller
småvader, der måtte være et hit, var hans
kuldslående bemærkning, når den første
begejstringsrus var overstået: „Lad os nu lige
kigge på den ski’e fugl en gang mere!“ underforstået med friske øjne og besindig,
minutiøs gennemgang af feltkendetegnene.
Jeg indrømmer gerne, at det sparede SU og os
for et par forkastelser...
Og nok var Ole en af de højest „rankende“
twitchere; jeg husker ikke, hvor mange DKarter, han nåede, men tager næppe fejl, når
han højst var en håndfuld fra Munken. Og han
var ikke blot en fra kødranden, der kom, hev
teleskopet frem, krydsede og rask smuttede
igen. Dels opdagede Ole selv adskillige tunge
hits. Dels var han en meget ihærdig feltornitolog
i sit eget paradis, Norsminde og Kysing Fjord,
som han besøgte og afsøgte snart sagt hver
dag, han fysisk formåede det. Det blev til en
velskrevet og minutiøst grundig monografi over
lokaliteten, som han selv udgav.

Oles sidste tid blev så svær, som nogen sygdom
kan bringe. Han var straks fra
diagnosetidspunktet på det rene med, at han
kun havde få måneder tilbage at leve i, og at
sygdommen hurtigt ville svække ham og blive
smertefuld. Derfor ønskede han denne tid helt
privat med sine kære, et ønske vi, hans venner
respekterede, og som forklarer, at han allerede
fra dette tidspunkt - i starten af september - fra
den ene dag til den anden lagde fuglekiggeriet
på hylden. Tappert gennemførte han den
eneste kendte kemokur, der kunne levne ham
en chance, og afklaret afbrød han den, da det
stod klart, at den var forgæves.
Ole blev kun lige 58 år. Uforståelig tidligt er han
taget fra os; og vi vil savne ham dybt og længe.
Vore tanker og inderlige medfølelse går til
hans usvigtelig kærlige og omsorgsfulde Birthe
og børnene…”.
Ole har igennem mange år på forskellig vis
været aktiv i lokalafdelingen. Han sad som
medlem af lokalbestyrelsen i 5 år, fra 1983 til
1987, hvor han var et meget aktivt og engageret
medlem, altid saglig og velforberedt.

Ole var i en årrække herefter og indtil sin død
tilknyttet lokalrapportgruppen, først som
artsskribent, og senere i korrekturlæsningen,
hvor Ole med stor sikkerhed spottede fejlobs og
fejlindtastninger.
Ole vil især blive husket for sin store viden om
fuglelivet ved Norsminde Fjord og Kysing Næs,
hvor Ole var den, man gik til, hvis vi skulle vide
noget om forholdene derude. Ole dækkede stort
set egenhændigt området under foreningens
store feltprojekt Fuglenes Danmark, og senest
i caretakerprojektet, hvor Ole meldte sig som
caretaker for området og nåede at sætte sit
præg på lokalitetens hjemmeside.
Ole efterlader sig bl.a. en række artikler i
Søravnen og bøger om fuglelivet ved Norsminde
Fjord og Kysing Næs, samt om forekomsten af
sjældne fugle i Østjylland.
Ole vil blive savnet i foreningen.
Æret være Ole Gylling-Jørgensens minde!
Peter Lange
formand, DOF i Århus Amt
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Fuglenes Dag
Det er efterhånden en mangeårig tradition at Dansk Ornitologisk Forening inviterer offentligheden
med på fugletur den 28. maj (sidste søndag i md).
Heller ikke her i 2006, hvor foreningen fejrer sit 100 års jubilæum, skal denne tradition brydes.
Der vil derfor blive arrangeret en række ture rundt om i amtet, hvor erfarne ornitologer vil være klar
til at vise rundt på nogle af de bedste lokaliteter og fortælle om fuglene.
Deltagelse på turene er gratis for alle, så kom og vær med til på denne måde at fejre vort jubilæum.
Følg også med på vores hjemmeside, www.dofaarhus.dk, da der kan blive arrangeret flere ture.
Grenå Plantage kl. 07.00
Mødested: ved indgangen til Polderrev Camping.

Leder: Jan Sieleman

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

Leder: Jan Eskildsen

Damsbro Mose kl. 07.00
Mødested: Damsbroen, Damsbrovej, Hinnerup.

Leder: Svend Møller Jensen

Brabrand Sø - Cykeltur kl. 19.30.
Mødested: Brabrandstien, nedenfor fugletårnet ved Sølyst.
Ledere: Medlemmer af Caretakergruppen Brabrand Sø/Årslev Engsø.
Oplev den idylliske aftenstemning ved Brabrand Sø når caretaker gruppen Brabrand Sø
Årslev Engsø inviterer med på en cykeltur rundt om søen. Anført af nattergalen vil hele koret af
sangfugle være ankommet til deres ynglepladser langs med søen, og vi vil undervejs prøve at
lære nogle af de mest karakteristiske stemmer. Der vil desuden blivemulighed for at høre om
caretaker gruppens arbejde i området.
Turen er på knap 10 km og vil blive gennemført i et roligt tempo.
Skanderborg Dyrehave kl. 10.00
Mødested: P-pladsen ved diskotek Oasen.
Leder: Peter Lange
Turen ved Skanderborg går rundt langs Lillesø og gennem Dyrehaven, hvor der er masser af
sangfugle. Medbring: Vandtæt fodtøj og kikkert.
Kragemosen og Issehoved kl. 04.30 - 07.30
Mødested: P-pladsen syd for Kragemosen
Leder: Mogens Wedel-Heinen
Turen går langs østsiden af Kragemosen. I mosen har de gråstrubede lappedykkere nu unger
på ryggen og rørhøgene vil svæve over rørskoven, hvor de mange rørsangere og rørspurve
synger. Er vi heldige, kan vi få et glimt af skægmejserne. Turen går videre rundt om Issehoved,
hvor der bliver mulighed for at nyde den medbragte morgenkaffe til akkompagnement af
gulbug, munk, tornsanger og måske karmindompap.
Amstrup Enge/Alrø kl. 07.00
Mødested: Alrøvej (vejen ud mod Alrø).
Leder: Jørgen Pedersen
Start ved den store poppel - ved den offentlige sti til Amstrup enge.
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Punkttællinger
Af Ole Jensen
Til alle der er interesserede i fugle- og naturbeskyttelse!
Foråret er på vej, og det er tid for at komme ud i naturen og nyde fuglene og den friske luft,
så hvorfor ikke benytte lejligheden til samtidig at gøre en indsats for naturen og fuglene?
En god lejlighed til dette er at deltage i de årlige punkttællinger af vore ynglefugle.
Nu kan der jo være flere gode grunde til ikke at deltage:
1.

Jeg har ikke tid.

Alt, hvad du behøver, er 2-4 timer en dag mellem 15. maj og 15. juni én gang om året. Glem fjernsynet
en enkelt aften, så er det tidsmæssige problem klaret.
2.

Jeg kender ikke alle fuglene.

I punkttællingerne drejer det sig ikke om at kende alle de sjældne fugle. Tværtimod drejer det sig om
at tælle netop de allermest almindelige fugle. De fleste kan jo kende en bogfinke, en solsort, en
gulspurv osv. Prøv selv at tælle op, hvor mange du egentlig kender. Du vil blive overrasket over, hvor
mange det egentlig er.
3.

Jeg har ikke lyst til at køre efter det.

Du vælger selv din rute, så du kan lægge den der, hvor du alligevel plejer at gå en tur, eller hvor du
plejer at se på fugle.
4.

Jeg kan ikke gå så langt.

Der skal bare være 300 meter mellem hvert punkt. Med en rute på 10 punkter bliver det til en tur på
3 km, men du er også velkommen til at cykle eller køre i bil, bare du gør det på samme måde fra år
til år.
5.

Jeg ved ikke rigtigt, hvordan det foregår.

Ring eller skriv til undertegnede, så sender jeg dig en vejledning, og jeg står i øvrigt gerne til rådighed
for vejledning og gode råd i forbindelse med punkttællingerne. Du kan også gå ind på DOF’s
hjemmeside www.dof.dk under projekter og punkttællinger; her kan du finde mere om tællingerne
og vejledning til, hvordan de foretages.
6.

Jeg tror ikke, de bliver brugt til noget særligt.

Det er helt forkert. Netop resultaterne fra punkttællingerne er nok de af DOF’s data, der bliver brugt
allermest. Resultaterne er et af de mest brugte grundlag for opgørelser over fuglenes frem- og
tilbagegang, og bliver således brugt både nationalt og internationalt til overvågning af fuglene og
naturen.
Til alle nuværende og kommende punkttællere!
Hvis du:
- Gerne vil prøve hvordan en punkttælling foregår, inden du tilmelder dig
- Allerede er tilmeldt, men føler dig lidt usikker på, hvordan det foregår
- Gerne vil have hjælp til at finde ud af, hvordan du udfylder skemaet med resultaterne
Så ringer eller skriver du bare til mig inden 1. maj. Så finder vi en dato, hvor vi kan mødes i dit
lokalområde og lave en prøvetælling, og hvor jeg kan vise dig, hvordan skemaet udfyldes.
Vi ses derude, og husk så: Punkttællingerne er den eneste reelle mulighed, vi har for at følge med
i bestandsudviklingen af de allermest almindelige fugle!
Ole Jensen, Tlf. 8628 5614, Email: ofj@ofj.dk
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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.

Søndag 19.3.
Fuglene ved Årslev Engsø.
Mødested og tid: Trætårnet midt på sydsiden - nås fra stien rundt om søen eller fra Ppladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg. Kl. 9.30 - 12.00.
Naturvejlederen og ornitologerne holder “Åbent Tårn”. Den 19. marts
er 3-årsdagen for digegennembrydningen ved Skibby. Vi fejrer
engsøens fødselsdag med masser af fugleoplevelser og viser
gennem statistik fra DOFbasen, hvordan det er gået med fuglelivet i
engsøen de 3 første år.Lokale ornitologer står klar med kikkerter og
teleskoper og viser fuglene frem for besøgende.
Arrangør:
DOF Århus i samarbejde med Naturcenter Sølyst.
Søndag 19.3.
Danmarks Naturskove.
Mødested og tid: Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg. Kl. 16.30 - ca. 19.00.
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark.
Silkeborgskovene har landets største koncentrationer af 250-300 årig
bøg, og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og
pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske
betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser
sortspætten komme til overnatning i dens sove-hultræ. Tilmelding ikke
nødvendig.
Turleder:
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573.
Arrangeret i samarbejde mellem DN.
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Søndag 26.3.
Sommertid: Kryb, kravl og fuglesang!
Mødested og tid: Molslaboratoriet, Nedre Strandkær kl. 11.00.
Så blev det endelig sommer, og vi skynder os ud i felten for at nyde de
40graders varme, det let kan blive på en solbeskinnet sandskrænt i
Mols Bjerge. Vi kigger efter firben og hugorme, og i skoven synger
misteldrossel, sangdrossel og gransanger forhåbentligt i vilden sky.
Turleder:
Naturvejleder Morten DD Hansen.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum/Molslaboratoriet i samarbejde med DOF.
Søndag 26.3.
Mødested

Turleder:
Arrangør:

Gåse- og andefugletur til farvandet omkring Helgenæs.
P-plads til venstre ved Dragsmur på Helgenæssiden kl. 10 – ca. 1300
Vi kigger efter vores skandinaviske gæster Hvinand, Bjergand,
Ederfugl, Stor Skallesluger samt gåsetrækket, hvor alt kan ske.
Endvidere kan de første rovfugle trække forbi mod ynglepladserne i
nord. Husk varmt tøj og kikkert.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Tirsdag 28.3.
Fuglenes adfærd.
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30.
Dette foredrag giver en indføring i fuglenes adfærd og dens
overlevelsesmæssige funktion. Her vil det med eksempler fra kendte
fuglearter blive belyst, hvad fuglene får tiden til at gå med, og hvorfor
de opfører sig, som de gør. Man vil således få en grundig forståelse
for emner som fuglenes partnervalg, kommunikation, fouragering og
andre af fuglenes livsvigtige adfærdsformer. Der vil også blive fortalt
om, hvordan man selv kan studere de danske fugles adfærd.
Foredragsholder: Jan Drachmann, ph.d. i adfærdsøkologi fra Århus Universitet og
medlem af DOF’s videnskabelige udvalg.
Søndag 2.4.
Mossø og de midtjyske søer.
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 09.00.
Fælleskørsel til fuglerige steder ved søerne. Stederne varierer alt
eftervejr og sæson. Vi anbefaler samkørsel fra Ry for at begrænse
antallet af biler, så tag også 20 kr. med.
Turleder:
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby, tlf. 8689 1920, eller
Kurt Ærenlund Pedersen, tlf. 8694 8209.
Søndag 2.4.
Fugle- og kulturtur til Kolindsund.
Mødested og tid: P-pladsen ved kanalen syd for Fannerup by kl. 10.00 – ca. 13.00.
Blandt rastende hjejler og viber på vej til ynglepladserne fortælles om
sundets spændende historie.
Turleder:
Naturvejleder Lars Peter Johansson, tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Onsdag 5.4.
Fugletræk ved Dragsmur.
Mødested og tid: P-pladsen ved Restaurant Galejen kl. 08.00.
Med den rigtige vindretning kommer masser af små- og rovfugle
trækkende op over Helgenæs og videre mod Mols. Undervejs
passerer de lige hen over Dragsmur. Vi satser på et stort træk (det er
fiskeørnetid) - i modsat fald kigger vi efter fugle i Begtrup Vig.
Medbring meget varmt tøj, kikkert samt proviant.
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Turleder:
Arrangør:

Naturvejleder Morten DD Hansen.
Naturhistorisk Museum/Molslaboratoriet i samarbejde med DOF.

Onsdag 5.4.
Tidlig aftenvandring ved Søbygård.
Mødested og tid: Søby kirke kl. 18.00.
En kombineret fugle- og historietur i det omgivende landskab.
Medbring kikkert og praktisk fodtøj til fugtigt terræn. Hunde må ikke
medtages.
Turledere:
Arkivleder Poul Nørgaard Jensen og Naturvejleder Lars P. Johansson,
tlf. 8637 7841.
Arrrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Lørdag 8.4.
Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”.
Mødested og tid: Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund, kl. 9.45 – ca. 13.15.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur for at kigge på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle (og så var det jo her, vi
havde en flot Vandrefalk i opvisning over vaden sidste år). Velegnet
for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og kaffe/
brød kan købes ombord.
Pris for sejltur:
Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Tilmelding:
Senest dagen før til Mariager Turistbureau, tlf. 9854 1377.
Turleder:
Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Søndag 9.4.
Velling Skov – Salten Ådal.
Mødested og tid: P-pladsen øst for naturskolen på Lystrupmindevej mellem Velling og
Vrads kl. 09.00 – 12.00.
Velling Skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer
nogle af landets største bevoksninger af gammel bøg, fine skovsøer,
kær, moser og væld. Den 250-300 år gamle bøgeskov er ideel for
vedinsekter, svampe og hulrugende fuglearter. Mulighed for
sortspætte, grønspætte, huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert og rovfugle.
Tilmelding ej nødvendig.
Turleder:
Jørgen Ballegaard, tlf. 7575 6289.
Arrangør:
Arrangeret i samarbejde med DN.
Tirsdag 11.4.
Rovfugletur til Gjerrild Nordstrand.
Mødested og tid: P-pladsen ved stranden kl.10.00 – ca. 13.00.
Rovfugletrækket er på sit højeste nu, og der kan måske falde lidt
gåse- og småfugletræk af. Husk varmt tøj og kikkert.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Mandag 17.4.
Fugle- og naturtur til Vorup Enge.
Mødested og tid: Justesens Plæne v. Randers Regnskov kl. 9.30 - ca. 13.30.
Vi vandrer langs Gudenåen og over stibroen til Vorup Enge. Her går vi
en længere tur langs engsøen, og vi kigger ud over området fra de to
tårne. Undervejs vil vi snakke om områdets natur og om de videre
planer for Gudenåen. Men først og fremmest vil vi selvfølgelig nyde
den dejlige natur og det rige fugleliv. På denne tid vil det være de
mange forskellige ande- og vadefugle, der dominerer, men vi ser
sikkert også rørhøgen flyve over engene, og er vi heldige kommer en
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Arrangør:

fiskeørn forbi. Medbring evt. lidt mad og drikke. Vi holder en
kaffepause undervejs.
DN v. Bente Norden Storm, Naturskolen v. Lars Maagaard og DOFRandersgruppen v. Benny Kristensen, tlf. 8645 4099.

Tirsdag 18.4.
Fugletræk ved Dragsmur.
Mødested og tid: P-pladsen ved Restaurant Galejen kl. 08.00.
Med den rigtige vindretning kommer masser af små- og rovfugle
trækkende op over Helgenæs og videre mod Mols. Undervejs
passerer de lige hen over Dragsmur. Lige nu er der gode chancer for
dværgfalk, vandrefalk og fiskeørn, og hvis ikke der sker noget på
himlen, kigger vi ud over Begtrup Vig i stedet. Praktiske oplysninger:
Medbring meget varmt tøj, kikkert samt proviant.
Turleder:
Naturvejleder Morten DD Hansen.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum/Molslaboratoriet i samarbejde med DOF.
Tirsdag 18.4
Fugletur i Rosenholm Skov.
Mødested og tid: P-pladsen ved slottet kl.10.00 – ca. 13.00.
I denne meget varierede skov kigger og lytter efter den første
fuglesang og hører om arternes valg af levesteder. Husk varmt tøj og
kikkert.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Lørdag 22.4.
Rundt om Øer.
Mødested og tid: P-pladsen ved Øreflak kl. 09.00.
Vi vandrer en tur rundt på Øer-halvøen, hvor fugle og insekter virkelig
erved at vågne op til dåd. Gode chancer for indtrækkende rovfugle
samt et bredt udvalg af rastende sangfugle, som lige er ankommet fra
Afrika.
Turleder:
Naturvejleder Morten DD Hansen.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum/Molslaboratoriet i samarbejde med DOF.
Lørdag 22.4.

Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”.
Se i øvrigt turen d. 8.4.

Tirsdag 25.4.
Tirsdagsmøde.
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30.
Emne endnu ikke fastlagt. Nærmere følger på www.dofaarhus.dk.
Tirsdag 2.5.

Fugletur i Rosenholm Skov.
Se i øvrigt turen d. 18.4.

Søndag 7.5.
Mossø og de midtjyske søer.
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl.09.00.
Se beskrivelsen søndag 2. april.
Søndag 7.5.
Rovfugletur til Gjerrild Nordstrand.
Mødested og tid: P-pladsen ved stranden kl.10.00. Hvepsevåge- og lærkefalketrækket
er på sit højeste nu. Samtidig lytter vi efter sangfugle i krattene. Husk
varmt tøj og kikkert. Turens varighed: Ca. 3 timer.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
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Torsdag 18.5.
Fugletur til Sortesø og Lillesø, Skanderborg.
Mødested og tid: P-pladsen ved Birkevej i Skanderborg, ved det tidligere ØLA. kl.
19.00.
Tæt på byen ligger disse to fuglerige områder. Vi går på naturstien
rundt om Sortesø. Her er lappedykkere, gæs, ænder, rørhøg og
måske er nattergalen kommet? I krattene lyder der fuglesang fra de
mange småfugle. Turen er for alle! Husk kikkert
Turleder:
Arrangør:

Peter Lange, tlf. 8695 0341.
Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF.

Søndag 21.5.
Mødested

Sporet ved Øster Tørslev.
Kirken i Øster Tørslev kl. 10.00.
Vi går ad det nye spor i landskabet og forventer mange ænder og
gæs. Endvidere er der chancer for rovfugletræk med hvepsevåge,
musvåge, fiskeørn, lærkefalk og vandrefalk. Husk praktisk fodtøj til
fugtigt terræn.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.

Turleder:

Arrangør:
Søndag 28.5.

Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Fuglenes Dag.
Se omtale andetsteds i bladet.

Onsdag 31.5.
Aftenvandring i området ved Bidstrup gods.
Mødested og tid: Udenfor Bidstrup Gods kl. 18.00.
En kombineret fugle- og historisk tur i det omgivne landskab.
Medbring kikkert og praktisk fodtøj. Hunde må ikke medtages.
Turledere:
Arkivleder Poul Nørgaard Jensen og Naturvejleder Lars P. Johansson,
tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Søndag 4.6.
Mossø og de midtjyske søer.
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 09.00.
Se beskrivelsen søndag 2. april.
Onsdag 7.6.
Nattergaletur til Tåstrup Sø ved Stjær.
Mødested og tid: P-pladsen ved Stjær Skole, Stjærvej i Stjær, 8464 Galten kl. 20.30 –
ca. 22.30. Vi går samlet til Tåstrup Sø (ca. 1,5 km.).
Vi tager aftenkaffen med til Tåstrup Sø, hvor der er en stor bestand af
nattergale i pilekrattene, og mens solen går ned og vi lytter til
nattergalenes sang, fortæller ornitolog Peter Lange om nattergalens
utrolige rejse mellem Østafrika og Danmark.
Praktiske opl.:
Medbring siddeunderlag eller klapstol, evt. aftenkaffen og påklædning
efter vejret. Det bliver ofte køligt efter solnedgang. Turen afsluttes efter
solnedgang, hvorfor det kan være praktisk at medbringe en
lommelygte og refleksbrikker, da en del af gåturen er uoplyst vej.
Hunde kan ikke medbringes!
Turleder:
Peter Lange, tlf. 8695 0341.
Arrangør:
DN Galten lokalkomite, Stjær Sogns Borgerforening og DOF.
Torsdag 8.6.
Aftentur til Mossø og Klosterkær.
Mødested og tid: P-plads, Silkeborg Langsø ved Jyske Bank kl. 19.00 eller P-pladsen
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Turleder:
Arrangør:

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

Lørdag 10. 6.
Fugletur til Støvringgård Enge.
Mødested og tid: P-pladsen ved Støvringgård kl. 10.00.
Vi hører om rovfugle, vadefugle og småfugle i fjordlandskabet.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Torsdag 15.6.
Aftentur ved Fårbjerg.
Mødested og tid: P-pladsen ved Fårbjerg på Fårbjergvej nær Båstrup kl. 19.30.
De lyse nætter er et af de smukkeste indslag i den danske sommer.
Vi går en tur i det storslåede fredede landskab omkring Fårbjerg, syd
for Skanderborg Sø, og hvis vejret er til det, nyder vi solnedgangen og
aften-kaffen fra toppen af Fårbjerg, 79 m.o.h. Vi ser og lytter efter
nataktive fugle og dyr; nattergal, ugler, flagermus og ræv. Turen er på
ca. 4,5 km i alt, hvorfor den ikke er egnet for gangbesværede. Turen
er for alle! Medbring: Aftenkaffen og påklædning efter vejret, det kan
være køligt efter solnedgang.
Turleder:
Peter Lange, tlf. 8695 0341.
Arrangør:
Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF.
Søndag 18.6.
Fuglene ved Fussingø.
Mødested og tid: Naturskolen ved Fussingø Gods kl. 13.00 – ca. 16.00.
Mange fugle holder til ved Fussingø, hvor både søer, enge og
skovetiltrækker mange forskellige arter. Turen går fra avlsbygningerne
forbi delavvandede vådområder og engene ud til møllesøen.
Birkemosen bag vandmøllen står som urørt skov med et vildnis af
spændende levesteder. Praktisk fodtøj til travetur og vandring i den
sumpede skovbund anbefales. Medbring gerne kikkert og evt. kaffe/
te.
Turledere:
Benny Kristensen, tlf. 8645 4099, og Jan Højland,
FussingøStatsskovdistrikt, tlf. 8645 4500.
Arrangør:
DN, Skov- og Naturstyrelsen, DOF-Randersgruppen.
Søndag 18.6.
Ådalstur ved Nimtofte Å.
Mødested og tid: Kolind Station kl. 10.00 – ca. 13.00.
I dette varierede landskab mellem stejle skrænter og rislende å lytter vi
efter pirol, vendehals, karmindompap og andre gode sager.
Turleder:
Naturvejleder Lars Peter Johansson tlf. 8637 7841.
Arrangør:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
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Lørdag 1.7.
Besøg i natravnens rige.
Mødested og tid: P-pladsen ved Musikhuset i Århus kl. 18.00 eller p-pladsen ved
Klostermølle mellem Gl. Rye og Voerladegaard kl. 18.30. Der vil efter
aftale med turleder være mulighed for påstigning i Skanderborg eller
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 yngler der 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 chance for at se f.eks. bynkefugl,
rødrygget og stor tornskade samt bjergvipstjert og isfugl.
Medbring:
Aftenkaffen, der indtages i det fri med udsigt over Vrads Sande,
kikkert og 50 kr. til benzinpenge, hvis du kører med.
Turleder:
Peter Lange, tlf. 8695 0341.
Tilmelding:
Senest 20. juni til turlederen. Oplys ved tilmelding, om du har bil eller
ønsker kørelejlighed.
Lørdag 12.8.

Fugletur i anledning af DOF’s 100 års jubilæum:100 år, 100 kr.,
100 arter!
Vi arbejder på at arrangere denne helt specielle tur i anledning af
DOF’s 100 års jubilæum. Vi vil forsøge i løbet af turen at nå 100 hørte
eller sete arter og håber at kunne holde prisen på 100 kr. pr.
deltager.Se annonce inde i bladet. Nærmere følger i næste nummer.

Søndag 27.8.
Tur til Halle/Stigsholm-søerne.
Mødested og tid: Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede. kl. 09. – ca. 13.00.
Turen 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-fuglebeskyttelsesområde, 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.
Fredag 13.10.

100 års jubilæumskonference og reception i København.
Læs mere inde i bladet.

Lørdag 14.10. til søndag 15.10.DOF’s jubilæumsfest i København.
DOF Århus:
Planlægger at markere jubilæet med en bustur til København med
mulighed for at deltage i festen, og efterfølgende fugletur til Falsterbo
søndag d. 15.10. Nærmere følger i et senere nummer af bladet.
Se også Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).
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