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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 publikationer, samt ved
at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

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

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

Årlige kontingenter:

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
Ansvh. redaktør
Andreas Winding
Bogfinkevej 2,
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soravnen@dofaarhus.dk
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Ture og Møder: Ole Jensen

Øvrige
Aage Mogensen (DTP)
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redaktør på adr. soravnen@dofaarhus.dk

Eventuelt  tilknyttede digitale billeder må gerne sendes separat, da
det letter den videre bearbejdning. Hvis der indsendes originale
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Falkejagt - nej tak!
Der er lige nu stærke kræfter i spil for at få indført falkejagt som lovlig jagtform i Danmark. Denne
absurde og usmagelige organiserede dyrekamp bør aldrig få lov at foregå i vores land. Miljøminister
Connie Hedegaard har da også modtaget en særdeles utvetydig opfordring fra DOFs formand
inkluderende en række hver især meget overbevisende argumenter for at undlade at indføre
falkejagt i Danmark.

Vi håber alle meget, at miljøministeren straks vil indse, hvor vanvittigt det ville være at give
falkejægerne frit spil. Nu har DOF i første omgang meldt meget klart ud, men alle vi fodsåtter kan
også gøre noget. Vi må alle forsøge at forklare gud og hver mand og især enhver, der viser
interesse for dette galimatias, at det netop er galimatias. Vi må dele vores viden om de danske
rovfugle, for det er gennem denne viden, holdninger ændres.

Gode eksempler på denne vidensdeling var i øvrigt arrangementet Ørnens Dag, der løb af stablen
tidligere på året, samt glentelejren på Djursland; nærmere om begge kan læses inde i bladet, og
de 10 hovedargumenter mod legalisering af falkejagt i Danmark kan desuden alle læses på DOFs
hjemmeside, www.dof.dk.

Til oktober runder vores moderforening et flot, rundt hjørne. Dansk Ornitologisk Forening bliver 100
år! Det véd I jo alle sammen godt allerede, men glæd jer nu alligevel, thi ikke nok med, at alle er
inviterede med til den store jubilæumsfest i København (og lokalforeningens bus-fugletur til samme
festlige lejlighed); næste nummer af Søravnen bliver et regulært jubilæumsnummer! I denne helt
særlige anledning vil vi, ud over at det hele vil se lidt anderledes ud i forhold til normalt, udsende
bladet til samtlige medlemmer i Århus Amt. Vi håber I vil bryde jer om det, og at alle vil sende DOF
en lille varm fødselsdagstanke til oktober.

God fornøjelse - også med nærværende blad.

Andreas Winding
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DOF’er ny formand for Friluftsrådet i Århus
Ole Bøgh Vinther, der i mange år har været aktiv DOFfer, bl.a. i lokalafdelingens
fredningsudvalg og suppleant til repræsentantskabet, er blevet valgt til formand for
Friluftsrådets nye kreds 8, Århus Bugt (dækker Århus, Odder og Samsø kommuner).
Ole er tilmed også blevet valgt som regionsformand i Friluftsrådets region Midtjylland
(der omfatter kredsene Limfjord Syd, Vestjylland, Østjylland, Søhøjlandet og Århus
Bugt).

Tillykke til Ole!
Læs mere om Friluftsrådet her: http://www.friluftsraadet.dk/1

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

Det er yngletid – husk at indtaste dine ynglefund
i dofbasen !

Fuglenes yngletid er i skrivende stund i fuld
gang, og der er masser af muligheder for at
observere fuglene med æg, reder eller unger.

Når du gør en iagttagelse af ynglende fugle, så
husk at indtaste ynglefundet på dofbasen.

I DOFbasen angives ynglepar altid i form af to
tal; min. antal ynglepar og max. antal ynglepar.

Min. antal ynglepar er summen afsikre+
sandsynlige ynglepar, mens max. antal ynglepar
er summen af sikre+sandsynlige +mulige
ynglepar. Sikre ynglepar er f.eks. hvor fuglene er
registreret med æg, rede eller unger,
sandsynlige ynglepar er f.eks. optælling af
syngende fugle i yngletiden på egnet ynglebiotop,
og mulige ynglepar er blot en observation af
fugle i yngletiden på egnet ynglebiotop. Du kan
læse mere om ynglekriterierne under Hjælp i
DOFbasen.

Hvis du bruger DOFbaseprogrammet til
indtastning af dine observationer; gør således:

Ynglefugle indtastes på samme måde som de
almindelige observationer, dvs. antallet af fugle
angives og adfærdskoden angives som YF
(ynglefugle). Men det er vigtigt, at du også
angiver, hvor mange ynglepar, der er observeret.
Det gør du ved at klikke på det lille faneblad med
teksten ”Ynglepar (Alt + Y)” der ses i højre side
af indtastningstabellen. Her angives art, antal
par (min. og max.) samt adfærden YP, evt.
suppleret med fx RÆ, der betyder, at det var
reder med æg (et tryk på F12 viser
valgmulighederne). Har du observeret et par
knopsvaner med rede med æg, tastes således
”knopsvane”, ”1” i min., ”1” i max. samt adfærden
YP RÆ.

Det er VIGTIGT at du ved alle observationer af
ynglefugle ALTID også angiver PAR-ANTAL i
ynglepar-tabellen! Der er IKKE nok at skrive det
i notefeltet. Det er langt fra sikkert, at den/de der
engang bruger data fra DOFbasen, har tid eller
mulighed for at gennemse teksterne i notefeltet.

Hvis man søger på ynglepar i DOFbasen eller
på www.dofbasen.dk, er det indholdet i ynglepar-
tabellen, der søges i. Hvis dine ynglepar blot er
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angivet som en tekst i notefeltet, bliver de ikke fundet ved denne form for søgning!

Hvis du bruger DOFbase-websiden til indtastning af dine observationer, indtaster du fund af
ynglefugle således:

Du går ud på www.dofbasen.dk, logger på og vælger detaljeret eller hurtig indtastning under
menuen <BRUGER>. Når du har angivet dine tur-oplysninger (amt, lokalitet og dato og evt.
metode) og kommer til indtastningen af observationer, klikker du på linket til ynglepar-indtastningen,
der findes midt på siden, under det sted, hvor den dato og lokalitet, du har valgt, står skrevet. Også
her skal der angives en art, min.- og max.-antal ynglepar, der er observeret, samt en adfærd (YP
m.m.).

Man skal klikke på knappen ”indtast yngleparsobservation” for hver art, man har observeret, så har
du mange observationer, kan det betale sig at bruge DOFbaseprogrammet i stedet.

Observationerne i DOFbasen anvendes af DOF fx til den årlige rapport Fugle i Århus Amt, samt
til Årsrapporten, der trykkes i DOFT. Det sker også, at vi får henvendelser fra myndigheder eller
enkeltpersoner, der gerne vil vide noget om en art eller en lokalitet. Alt hvad der indtastes på
DOFbasen gemmes og anvendes af DOF i foreningens arbejde for bedre fuglebeskyttelse. Kun
ved at indtaste dine observationer i DOFbasen, kan du være sikker på, at de indgår i ovennævnte
publikationer.

Dette link fører fx til alle indtastninger af ynglepar af toppet lappedykker fra Århus Amt fra 2005:
http://www.dofbasen.dk/search/ypsearch.php?soeg=soeg&art=00090&atovalg=yeardato&
yeardato=2005&omraade=amt&amt=447&visningsform=both

Tjek selv om dine ynglefugle er med!

Har du ikke en computer, kan du skrive dine observationer ned i et brev og sende dem til
undertegnede, så sørger jeg for, at de bliver tastet ind i DOFbasen. Husk dato, antal fugle og
nøjagtig lokalitet til hver observation.

God fornøjelse med fuglene og DOFbasen!

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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Af Peter Lange

Denne udgave dækker perioden 1. feb. - 15. maj 2006.

Søravnens sædvanlige Fra Felten-skribent Morten DD Hansen er blevet far til en dejlig pige lige
før deadline (dårlig planlægning Morten - lige midt i træktiden... men også et stort tillykke herfra)
hvorfor undertegnede træder til som „gæsteskribent“ her på rubrikken.

Perioden bærer præg af det kolde forår, der fortsatte langt ind i april, samt varmegennembrudet
i starten af maj. Kilde til observationerne er udelukkende DOFbasen og Netfugl (www.dofbasen.dk
og www.netfugl.dk).

Storfodede og langbenede
En Islom i Bønnerup Havn lod sig se af flere 23/
2-1/3. Fuglen blev set af mange og flotte billeder
af fuglen kan ses på Netfugl. 26/2 bliver en
hvidnæbbet lom fundet død på stranden vest
for Bønnerup. Endnu en islom trækker forbi
Gjerrild Nordstrand 10/4. Det kolde vintervejr fik
rørdrummerne frem på iskanterne, og der er
flere fund fra både Brabrand Sø og Årslev Engsø
af op til 3 fugle gennem det meste af feb. og
marts. Desuden 14/2 1 Gudenåen vest for
Randers, 23/2 1 Vorup Engsø, 17/3 1 både
Stubbe Sø og Vorup Enge, 19/3 1 Mossø
vestende, 27/3 1 trak sydøst over golfbanen,
Moesgård, den havde sikkert fået nok af kulden
og ville sydpå... første paukende fugl høres så
sent som 31/3 Lading Sø. En Sort stork nær
Grenå 5/5 var på vej sydpå - vandskræk? Og så
lod den sortbugede knortegås på Samsø sig
igen se fra 5/3 til 7/5. Er det 3. eller 4. vinter i
træk?

Rovtøj
Sort glente blev set ved Gjerrild 9-10/5, men
det var især de mange havørne i
vintermånederne, der sprang i øjnene, hvoraf en
del af obsene var af ørne, der sad på isen rundt
omkring ved søerne... således 4/2 2 på isen
Knudsø og samme dag en over Bryrup, 5/2 1
Ringkloster, 6/2 1 Brattingsborg, Samsø, 14/2
og 22/2 1 Horsens Fjord, 26/2 bliver der set to
havørne både ved Gl. Rye og ved Ringkloster
ved Skanderborg Sø, med godt en times

mellemrum! De samme to fugle? - eller har vi
hele 4 havørne i området samtidig?, 2/3 2 på
isen Julsø og samme dag en trækforsøgene
Grenå, 3/3 1 Gyllingnæs, 7/3 1 både Alrø og
Ringkloster, 8/3 2 Mossø vestende, 18/3 2
Skanderborg Sø, 19/3 1 Grenå og Mossø, 21/3
1 Himmelbjerget, 23/3 1 Rye Nørreskov, 25/3 1
Randers Fjord og Almind Sø, 1/4 1 Torup Sø,
13/4 1 Nebstrup, 22/4 1 Gjerrild Nordstrand, 24/
4 1 Veggerslev, 9/5 Dragsmur. En lille skrigeørn
er indtastet fra Gjerrild Nordstrand 22/4 uden
nogensomhelst ledsagende kommentarer...
hhmmmmm! Kongeørn 25/4 over Knudådalen
ser man bestemt heller ikke hver dag...

Småkravl
Årets første svale - en digesvale, dukkede op
supertidligt allerede 28/3. Samme dag blev der
set digesvaler fire forskellige steder rundt om i
landet, landsvale tre steder, dog ingen i Århus
amt før 4/4! - Se i øvrigt tabellen nedenfor!
Bjergpiber optrådte igen på de traditionelle
lokaliteter: 12/2 1 Århus Havn, 21/2 1
Sødringholm Strand, 24/2 1 Bønnerup Strand,
1/3 1 Norsminde Fjord, 5/3 2 Sødringholm
Strand, 16/3 1 Brabrand Sø samt 7/4 3 Årslev
Engsø og den sidste 10/4 1 Brabrand Sø. Der
var ret mange gråsiskener rundt omkring, og
sammen med disse optrådte enkelte
hvidsiskener, som en slags belønning til de
ihærdige observatører der gad gennemse
flokkene; 18/2 1 Udbyhøj og 12/3 1 Overgaard.

Fra Felten
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Ankomst Århus Amt 2006 for en række
trækfugle, i parentes min vurdering i forhold til
det for amtet normale ankomsttidspunkt:

- Sorthalset lappedykker 2/4 Alrø(normalt)

- Hvid stork 4/4 Funderholme (normalt)

- Hvepsevåge 5/5 Gjerrild Nordstrand (normalt)

- Fiskeørn 30/3 Årslev Engsø (normalt)

- Lærkefalk 12/4 (tidligt)

- Vagtel 29/4 Overgaard (meget tidligt)

- Trane 24/3 Årslev Engsø/Brabrand Sø(normalt)

- Klyde 20/3 Stavns Fjord (normalt)

- Lille præstekrave 4/4 Årslev Engsø (tidligt)

- Temmincksryle 5/5 Vorup Engsø (normalt)

- Sildemåge 21/3 Årslev Engsø (to vinterfund
uden noter ryger lige i skraldespanden!)

- Splitterne 29/3 Fornæs (normalt)

- Gøg 23/4 Årslev Engsø (meget tidligt)

- Hedelærke 23/3 Moesgård Strand (normalt)

- Landsvale 4/4 Årslev Engsø (tidligt)

- Digesvale 28/3 Årslev Engsø (meget tidligt)

- Bysvale 17/4 Åkær (normalt)

. Gul vipstjert 22/4 Assedrup Enge (normalt)

- Rødstjert 20/4 Trekanten (normalt)

- Nattergal 29/4 Bjerregrav Mose (tidligt)

- Ringdrossel 14/4 Issehoved og Gjerrild (sent)

- Græshoppesanger 24/4 Bjerregrav Mose
(tidligt)

- Rørsanger 25/4 Brabrand Sø (normalt)

- Tornsanger 24/4 Årslev Engsø (tidligt)

- Gulbug 11/5 Nordsamsø (normalt)

- Gransanger 27/3 Brabrand (sent)

- Løvsanger 9/4 Funderholme (tidligt)

- Skovsanger 26/4 Vorup Enge (normalt)

- Broget fluesnapper 22/4 Nordsamsø (tidligt)

- Grå fluesnapper 4/5 Hinnerup (tidligt)

- Pungmejse 7/4 Århus Å (normalt)

- Rødrygget tornskade 6/5 Gjerrild Nordstrand
(normalt)

Bemærk, at dette er første fund ifølge DOFbasen. Den generelle ankomst kan sagtens ligge
betydeligt senere. Har du set fuglene tidligere end nævnt ovenfor så tast dem ind på DOFbasen!
Tjek også selv fænologi på http://www.dofbasen.dk/faeno/
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Glentelejr på Djursland   -   Af Peter Hjeds

DOF’s forslag til forvaltningsplan for Rød Glente udpeger et højt antal af mislykkede yngleforsøg,
lav ungeproduktion og en markant overdødelighed blandt adulte, yngledygtige Glenter som
hovedårsagerne til at artens ekspansion er gået i stå. Ud over den bekæmpelse, der finder sted
i yngletiden herhjemme, er det sandsynligt, at mange danske glenter også falder som ofre for
bekæmpelse i vinterkvarteret og under trækket (Grell 2003). Med udgangspunkt i disse
konstateringer indeholder DOF’s handlingsplan forslag til, hvorledes de negative påvirkninger af
bestanden kan elimineres. Det foreslås bl.a. gennem fodring af kernepar i og uden for yngletiden
at forøge reproduktionsraten og mindske mortaliteten gennem at tilskynde flere fugle til at
overvintre her i landet. Vigtigheden af at fortsætte den målrettede overvågning og
erfaringsindsamling understreges også.

Referater

Først i 2003 så det ud til at bestanden af Rød
Glente er tilbage på 1994-niveau. Artens
grundlæggende problemer her i landet med
overdødelighed blandt de adulte fugle, en stor
andel af mislykkede yngleforsøg (35 %) og en
lav ungeproduktion er dog desværre fortsat et
problem for artens rekolonisering, om end det
positive resultat i 2003 giver forhåbninger om at
de forvaltningsinitiativer, der lokalt er påbegyndt
af DOF’s frivillige, nu giver resultater (Grell 2003).

En af de væsentlige forbedringer af situationen
er, at DOF’s glenteobservatører nu har opnået
en positiv kontakt til en række af de lodsejere,
der huser ynglende Glenter. Det har resulteret i
øget opmærksomhed om Glenternes
tilstedeværelse og frivillige aftaler om
beskyttelse af redestederne. Denne kontakt har
formindsket forstyrrelser i månederne april til
juni og er en medvirkende årsag til det
forbedrede resultat i 2003.

Vi glæder os over at glentelejr-Djursland i den
tredje weekend i april, blev en succes som
oversteg alle vore forventninger! 11 deltagere,
12 glenter, to helt nye SIKRE par og yderligere
tre-fire mulige par samt engagerede deltagere
som for de flestes vedkommende givet er blevet
bidt af Glenter. Fint vejr på de to dage gjorde sit
til at rovfuglene var i luften fra 9-tiden, og der var
godt gang i træk over Djursland af Glenter,
Fiskeørn og Fjeldvåge samt Musvåge. Men vi

var heldige at spotte stationære Glenter, som
blev over et muligt redested, mens trækfuglene
fortsatte mod Gjerrild og Sverige. Vi har etableret
lokal overvågning af hvert enkelt par.

Siden lejren sluttede har enkelte af deltagerne i
øvrigt selv været ude og finde det præcise
redetræ samt overværet flyvning med
redemateriale. Ny ildsjæle er født!!! Så nu har vi
helt styr på flere par.

Ved de sikre par har vi konstateret parring og/
eller flyvning med redemateriale. Ved de mulige
par har vi konstateret 1-2 stationære fugle på
egnet ynglelokalitet i flere dage.

Som en del af planen har vi kontaktet de lokale
lodsejere. Disse er i sagens natur helt afgørende
for glentens forbliven og succes på ynglestedet.
Vi har endvidere uddelt i flot farvelagt
”Forvaltningsplan for Rød Glente” til lodsejere,
så disse kan sætte sig ind i Glentens særlige
biologi og krav.

Hvis man har lyst at læse mere om glenten så
følger her et par netadresser:

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2005/
roed_glente.htm ...og læs mere om glenten på
DOFs hjemmeside her:

http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02390

Tusind tak til alle deltagere.
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Ørnetur
Af Nick Wrigley, Mari-Ann Nørgård og Pia Jørgensen.

Fredag d. 24. februar

En ørnetur til Skåne er altid noget, man glæder sig til i flere måneder, og det var da også en stor
gruppe forventningsfulde ornitologer, der mødte op ved Musikhuset denne fredag morgen. Man
ved aldrig, hvordan en sådan tur vil komme til at gå – spændingen er altid stor, og denne gang havde
vi oven i købet tre hele dage sammen. Turlederne informerede os grundigt om deres planer, og vi
hørte mere om Kristianstads Vattenrike (fra Anders), og om alle de havørne vi ville kunne se (fra
Erik). Langs motorvejen blev der krydset de sædvanlige Musvåger (over 50 i alt denne dag mellem
Musikhuset og Kristianstad) og Tårnfalke, og alt gik som smurt, indtil Anthon blev ringet op af
busudlejningsfirmaet. Firmaet var selv blevet ringet op af en lastbil bag ved os, som fortalte, at vi
var punkteret. Vi holdt en pause, og Anthon kunne konstatere, at der var gået hul på et bagdæk. Vi
blev dog kun lettere forsinket – problemet blev løst før Vejle-broen af Falck, hvilket udløste en del
spekulationer om vi skulle tilføje ”Falck” til turlisten. Her steg også den sidste turdeltager ombord
på bussen. Ved det næste stop lige før Lillebælt fik vi endnu en ny og uventet fugleart, som dog IKKE
blev tilføjet listen: Guldfasan. Et par stakkels guldfasaner i bur var del af en udstilling, og for mange
af os lignede det en kummerlig tilværelse.
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Vi kørte videre mod Sverige, og fra bussen
kunne vi krydse Ederfugl, Grågås, Strandskade,
m.m. De første Røde glenter dukkede op halvvejs
over Skåne, og tusindvis af Canadagæs var et
flot syn – selv om enkelte turdeltagere nægtede
at betragte dem som en art. Langt om længe
kom vi til turens mål: Kristianstads Vattenrike,
og vi blev mødt af en meget venlig lokal ornitolog,
der hedder Göran. Göran havde fingeren på
pulsen, hvad angår fuglene i området, og viste
os et utrolig flot område med gammel skov og
en isdækket sø nord for Kristianstad, hvor
perleugle skulle yngle. Perleuglen var dog ikke
hjemme denne dag, selv om Göran forsøgte at
lokke den frem. Men en kort gåtur i området
gjorde godt for benene efter en lang dag i bussen.
Göran viste os også et sted, hvor der skulle
være skovhornugle, men heller ikke denne art
lod sig se denne aften, selv om nogle turdeltagere
måske havde hørt den sige noget. Vejret var
koldt og klart, og vi var trætte men glade, da vi
endelig nåede frem til vandrerhjemmet i
Kristianstad. Der var tid til et glas rødvin inden
middag, hvorefter dagen blev diskuteret, og
planerne blev lagt for de kommende par dage i
området.

En fin start på en fantastisk tur. Dagens bedste
fugleart: FALCK.

Lørdag d. 25. februar.

Bussen kørte kl. 8 - næsten sharp - efter en hurtig
morgenbuffet på vandrerhjemmet med mulighed
for at smøre en god, svensk madpakke til dagen.
Skoper og kikkerter var behørigt båret ud til
bussen, så der var lagt op til en god obs-dag, da
morgenen bød på klar himmel, meget svag vind
og dejlig koldt – minus 4-5 grader. Der var
absolut store forventninger til dagen, for vi var
langt fra de 66 arter, som var det laveste gæt i
vores konkurrence om det samlede artsantal.
Desuden ville vi også gerne opleve fuglene tæt
på og selvfølgelig lidt drama fuglene indbyrdes,
hvis det var muligt.

Mens vi kørte østpå fra Kristianstad greb Anders
Horsten straks mikrofonen og ridsede dagens
rute op: Formiddag til Landön, så Tosteberga
(her frokost) og om eftermiddagen til Äspet ved
Åhus. Alle tre lokaliteter lå ved kysten øst for
byen. Her forventedes især godt med Havørne
på grund af fodring med frosne griselunger med
henblik på at forbedre havørneungernes
ernæringstilstand og dermed vinteroverlevelse.

 Turdeltagere ved Landön. Foto: Lars P. Johansson
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Inden for den første time kørte vi langsomt
gennem det svagt snedækkede marklandskab.
Der var rigtig mange gåseflokke og nogle få
svaner. I starten standsede vi mange gange selv
for lidt fjerne gåseflokke, men eftersom arterne
kom på plads, blev vi mere kræsne. Der var
rigtig mange Grågæs, enkelte Sædgæs og nogle
Sangsvaner. En enkelt Sanglærke sang en
strofe. På et tidspunkt kom en flok Sædgæs
flyvende lavt i v-formation tæt ind over bussen.

Allerede klokken 9.05 så vi den første Havørn.
Bedst som vi stod og betragtede en gåseflok,
kom den flyvende ind over trætoppene og
landede på marken et stykke foran os. Den
havde endnu ikke udviklet hvid hale, bemærkede
vi omhyggeligt. Nogle havde registreret
Agerhøns i nærheden. Hvorefter der kom en
forsigtig bemærkning: ” Kan være lidt svær at få
på turlisten…”. Men så var den i hus, og alt skulle
jo støves op, hvis der skulle nås over 100 arter
på kun tre dage.

Ind i bussen igen for at få varmen. Lars P. havde
påtaget sig hvervet at føre turens samlede
artsliste. Det krævede dog en vis tålmodighed,
for allerede nu lød der flere gange fra bussens
dyb ”Hvor mange arter er vi oppe på?”, men der
kom kun en henholdende latter fra Lars.
Slukørede stirrede vi ud af bussens vinduer og
lod meldingen gå bagud til Lars: ”Skovspurv”,
da vi strøg forbi en ældre svensk landejendom
med småfugle på taget.

Vores svenske ornitologven Göran gav os tip
om, at vi på vej til Landö kunne støde både på
Nøddekrige og Stor tornskade for de to arter var
just set i området. Det lykkedes nogle af
deltagerne at få set Stor tornskade, men ikke
alle nåede ud af bussen i tide inden fuglen var
fløjet. Senere blev der snakket lidt om, at nu var
det da vist også på tide, at vi skulle se nogle af
alle de Glenter, som Sverige er berømt for.
Ganske kort tid efter fløj så en han smukt hen
foran bussen. Og lidt senere var vi så heldig at
støde på en mødding med fugletække. Her var

Solstriber i skovbunden. Foto: Pia Jørgensen.
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nogle Bjergænder, samt flere hundrede af Lille
skallesluger.  Især det sidste antal var
overvældende. Erik Dylmer optalte 310, så vidt
jeg husker. Det var jo ikke alt, der blev noteret,
for fingrene blev hurtigt følelsesløse pga. kulden,
der gik lige gennem læderhandskerne.

For at få varme i fingre og tæer gik vi en lille
rundstrækning, hvor vi kom til en bugt under
tilfrysning. Her lå der et sprødt isdække i form af
mangekantede isflager. Nogle kaldte det
tallerken-is. Meget smukt syn. En Rød glente
dukkede op. Så en Ravn. Hov den blev da
mobbet af…? Flere rovfugleforslag fløj gennem
luften, mens de to fugle udførte en gang
luftakrobatik. Mobberen fløj videre og stilen med
tydelig lys kind og spidse, hurtige vinger
afslørede, at det var en Vandrefalk. Flot. Fra
denne side fik vi forevist et bedre vue ind over en
foderplads med minimum 11 Havørne. De fleste
sad på stenene, men enkelte gik i luften på
store, brede vinger. Ravnene, der også holdt til
der, så meget små ud i forhold til kæmperne og
holdt sig på afstand af ørnene.

ikke mindre end tre Glenter, samt Ravne på
marken plus det løse. Peter Hjeds lavede gas
med de to yngste deltagere, da han udmeldte
”Smørgås”. Det var først da vi ”gamle” lo af
pigernes ansigtsudtryk, at de fornemmede, at
der nok var ugler i mosen. De fik selvfølgelig
forklaret, at det såmænd bare var svensk for
smørebrød og ikke en speciel svensk gåseart.

9.37 blev der pludselig livlig aktivitet i bussen.
Flere krævede, at bussen straks stoppede for
ud for kysten lå der pludselig masser af Lille…øh
små?…Lille skallesluger. Men Anders trådte i
karakter og sagde, at nu måtte vi lige vente for
100 meter længere henne ville vi få et længere
stop ved havnen i Landö. Folk strømmede hurtigt
ud af bussen, mens diskussionen om
flertalsformen af Lille skallesluger fortsatte.

Her fik vi nogle gode observationer af et par
siddende Havørne og fire opflyvende ditto. Ifølge
mine notater var der også masser af Troldænder,

Fyledalen med turdeltagere. Foto: Pia Jørgensen.
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Tilbage ved bussen igen for lige at nyde synet af
en Svartbag, der flere gange dykkede truende
ned efter en flyvende Havørn, der til sidst blev så
presset, at den vendte rundt i luften med fangerne
opad. En tydelig trussel. ”Så kan du lære det….”
og Svartbagen forsvandt. Pludselig lettede de
flere tusinde rastende Troldænder som på
kommando, så vi så de hvide maver og
undervinger blinke i solen. Mon det var
Vandrefalken, der var på spil igen?

På vej ned til Torsteberga lød det fra venstre
side af bussen: ”En Glente til venstre!”. Alle
drejede sig for at få et glimt, hvilket ikke var helt
nemt i den tætpakkede bus. ”Glenten har noget
i fangerne”. Mens vi langsomt kørte videre” En
Glente på en balle”. Et eftertænksomt svar: ”Godt
det ikke er min…”. Jo stemningen i bussen var
fin. Humoren fejlede ikke noget. Desuden var vi
rørende enige om, at vi var ”rimeligt heldige
med vejr og fugle”.

Den næste flok gæs, vi stoppede ved, indeholdt
150 Sædgæs. Her fik vi god lejlighed til at se
forskellene på Skovsædgæs og
Tundrasædgæs, hvor Tundrasædgæssene

havde et mørkt, kort  trekantet næb med en lille
orange plet bag næbspidsen. Nemt at se i skop.
Desuden så flere et kort glimt at en Kongeørn.

Ved ankomsten til Torsteberga var vi forberedte
på, at der ville være en del Havørne, fordi der
blev fodret regelmæssigt på stedet. Men det var
overraskende for de fleste, at der var så mange.
Det var virkelig kontrasten til den ensomme,
stolte ørn. Her sad på et meget lille område
mere end 20 Havørne og ventede på
fodermesteren med de frosne griselunger.
Ventede på at de slunkne maver kunne blive
fyldt op. Dette vue i et let snedrys gav god
mulighed for at studere de store fugle grundigt.
Selv om vi har over hundrede Havørne i Danmark
i dag, var dette syn noget for sig selv.

Måske inspireret af de sultne Havørne røg de
fleste turdeltagere i madpakkerne.

Turledernes gode samarbejde med vores
svenske ornitologkontakt Göran ledte os hen til
et godt sted for Kongeørne. Vi blev sat af, men
kunne også gå længere, fordi Anton var så rar at
hente bussen, og køre den i den retning, som vi
gik. Det gjorde, at vi op mod den snetunge
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vinterhimmel til sidst spottede en Kongeørn, der kom glidende ind mod skoven nær ved, satte sig
kortvarigt, fløj op igen hen over skoven relativ tæt på. Her var det mindst halvdelen af deltagerne,
der nåede at se Kongeørn. Fuglens alder blev diskuteret, og ud fra de hvide felter på undervingerne
blev den bedømt til at være en ung fugl.

Turlederne så på klokken og mente, at det nu var ved at være tid til at køre mod dagens tredje
hovedlokalitet. Snart overbeviste turdeltagerne Peter Hjeds om, at kaffe ville være rigtig godt, men
da bussens kaffemaskine drillede, blev det i stedet en lille én til at holde varmen på. Standarden
var således usædvanlig høj, da Nick kom rundt med et udvalg af cognac, whisky og Bailey’s.

Ved kysten ud for Äspet ved Åhus lå der de nydeligste Havlitter. Lyset faldt så tilpas, at deres lange
hale lod sig se. Senere gik vi gennem en tilfrosset, plankebelagt rørsump for lige at se, om vi kunne
få Skægmejse på artslisten. Men det lykkedes ikke. Til gengæld havde andre observeret en
Havørn oppe fra fugletårnet. Den sad stateligt på en sten i strandkanten, men pludselig fløj den op
og slog ned på en Blishøne i vandkanten. Herefter steg den langsomt til vejrs med byttet hængende
slapt i fangerne. Meget spektakulært drama. Men det udløste så dagens tredje mobbedrama, da
en Gråkrage godt ophidset forfulgte ørnen et stykke tid.

I mellemtiden havde Anders fået øje på en
Bjergpiber og vinkede os ned fra tårnet. Vi
skyndte os at sætte skoper op, så vi kunne
betragte det sky kræ. Det blev rigtig godt, fordi
den relativt lyse fugl længe vimsede rundt med
en mørkebrun tang som baggrund. Derved blev
øjenbrynsstriben tydelig selv om den kolde vind
fik øjnene til at løbe i vand. Så på stedet blev det
til de tre B-er: Bjergpiber - Bjergand - Bjergirisk.

Fjerde mobbedrama: Næsten ankommet til
vandrerhjemmet så de forreste i bussen en
Skovhornugle blive moppet af en Krage. Vi
andre stimlede straks sammen uden for bussen,
men så kun dens ryg, da den fløj væk i mørket.

Turlederne havde indhentet informationer om
vejret nordpå. Der var åbenbart kommet for
meget sne til, at vi kunne køre efter Urfugl næste
dag, så vi kunne vente med at stå op 5.30.
Derfor kunne vi nå at hygge os lidt længere og
efter aftensmaden blev der budt på irsk kaffe.
Det bevirkede, at snakken ved bordene voksede
i styrke. ”Vores svenske gammelfar” på
vandrerhjemmet ville hellere se ishockey på
spisestuens TV end høre et hold danske
ornitologer diskutere dagens oplevelser, så han
skruede op for lyden... og gik. Da vi derfor
skruede ned for lyden og gemte fjernbetjeningen,
begyndte han at slå i bordet med avisen i sin
søgen efter den. Vi forbarmede os over ham, og
han fik modvilligt fjernbetjeningen tilbage. Men
dæmpe vores snak kunne han ikke.

Søndag d. 26. februar.

I dag stod vi tidligt op. Morgenmad kl. 06.00. Alle
var morgenfriske. Nogle havde endda været
ude for at kigge efter ugler inden morgenmaden.
Det var en flot morgen med høj klar sol, og let
frost - også på indersiden af ruderne i bussen,
men med godt humør kørte vi mod Forsagar.
Undervejs blev glemte sager forenet med deres
ejermænd, og vi nåede frem til vores
bestemmelsessted, en meget smuk kløft ved
Degeberga, hvor vi kiggede efter Vandstær,
Bjergvipstjert m.m. Kløften havde meget stejle
skrænter, og i bunden løb en lille fos. Vi skulle
ind til vandfaldet, Skånes største, og håbede på
at se Vandstær. Og heldige som altid, var
vandstæren(e) på plads for kikkertfolket. Stien
derind var meget glat, men det var gåturen værd
at gå derind. De modige tog turen til kløftens top
og gik på en sti rundt tilbage til bussen. Vi andre
listede tilbage samme vej, som vi var kommet.
Der blev bl.a. set og hørt Vandstær, Træløber,
Rød glente og Grønspætte samt mere alm. arter
som Blåmejse og Musvit.

Vi kørte videre mod Friseboda, og her var der i
elletræerne langs stien mod stranden
fouragerende Nordlig Gråsisken og Grønsisken,
som vimsede uforstyrret rundt i koglerne. På
stranden var der ikke meget at se, en Havlit, Stor
skallesluger, Toppet lappedykker og en enkelt
sæl, der boltrede sig i bølgerne.

Vi kørte hurtigt videre mod Fyledalen. Undervejs
blev der set Stor tornskade. Det var Anton der
opdagede den og med en lidt ublid
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Forsagar vandfald. Foto: Pia Jørgensen.

opbremsning, blev der spildt en hel del kaffe
bagerst i bussen, men pyt, vi så Stor tornskade.
Nu skulle vi se Kongeørne.

Vi ankom til Fyledalen som viste sig fra sin
smukkeste side. Høj blå himmel, sneklædt og
med en meget flot udsigt. Derfra hvor vi stod,
kunne vi se en ørnerede, og der blev hurtigt
spottet nogle Røde glenter i horisonten. Der
blev hurtigt koldt på bakken, hvor vi stod, for det
blæste lidt, så der var flere der gik længere ind
ad vejen for at se, om der var noget i skovkanten.
Der blev råbt ”KONGEØRN”, og der, ned over
skoven, kom to kongeørne svævende. Flotte så
de ud mod den klare blå himmel. Bedre kan man
vist ikke få dem at se, næsten lige over vores
hoveder. Der blev set et par stykker mere, så vi
fik vores forventninger om at se ørne indfriet.

Da vi var ved at tænke på at forlade Fyledalen,
fik vi et tip fra en anden dansker på stedet, om
at der var blevet set Kejserørn ved Skurup. Så
nu blev vi hitjægere. Vi kunne nå det, hvis vi kørte
med det samme. Vi kom hurtigt i bussen, og af
sted gik det. Der blev spejdet ud af ruderne, da

vi nærmede os Skurup, og pludselig var der ørn.
Bussen blev parkeret, skoperne sat op, og der
var fire ørne. To Havørne, en Kongeørn og endelig
KEJSERØRNEN. Selv om der var en del
diskussion om det nu også var en kejserørn eller
ej. Vi var mange, der så den og var sikre, men
når der er så mange ørne, er det ikke sikkert, at
alle ser på den samme, men den blev godkendt
som Kejserørn.

På vej hjem i bussen blev den samlede artsliste
opgjort af Lars P. I alt blev der set 78 arter: 77
plus den unævnelige fasan. Dermed blev Bent
Hansen en sikker vinder med et bud på 79 arter.

Vi har endnu engang haft en god tur med DOF
Aarhus. Denne gang med to nye
”lederaspiranter”, og de har gjort et godt og
grundigt stykke arbejde, lige fra
introduktionsaftenen og til at være fleksible og
ændre i planerne, når der var kommet meget
sne på en af de lokaliteter, vi skulle have besøgt.
Derfor en stor tak til Anders Horsten, Erik Dylmer
og Peter Hjeds for en god ørnetur. Det kan I godt
gøre igen en anden gang.
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Ørnens Dag.
Af Bo Ryge Sørensen og Poul Erik Niebuhr.

Søndag den 19. feb. 2006, ”Ørnens Dag”.

En tæt rimtåge ligger tungt over Mossø-området, og med en sigtbarhed på under 100 m, besluttes
det – efter samråd med de mange fremmødte - at udsætte arrangementet til den følgende
weekend.

den 26. feb. 2006.

I alt 54 forventningsfulde fremmødte turdeltagere på en smuk, tør og solrig dag med en svag
nordvestlig vind, og med dagtemperaturer omkring 2-3 grader.

Som en introduktion til arrangementet havde vi
lavet en række plancher med tegninger og
beskrivelser af de rovfugle, vi kunne forvente at
møde i området. Efter en kort gennemgang af
dette materiale, gik vi til Fugletårnet på Lindholm
Hoved, hvor vi kunne konstatere, at Mossø fortsat
var tilfrosset. Kun i den vestligste del, omkring
Klostermølle og Gudenåens ind- og udløb af
søen, var der åbent vand. Her lå en del andefugle.

Bl.a. hvinænder, troldænder, taffelænder og ikke
mindst gråænder, foruden grågæs, et par
fiskehejrer samt nogle få skarver. Af rovfugle
sås kun et par kredsende musvåger. Ellers intet.
Heller ikke de havørne, som i gennem de seneste
par måneder havde holdt til i området, lod sig
se. Så efter et par timer, begyndte de fleste af de
fremmødte så småt at ”sive” fra området. Og
som de sidste forlod turlederne, lidt skuffede,
også lokaliteten.

Udsnit af deltagerne. Foto: Bo Ryge Sørensen
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På vejen hjem, omkring Gl. Rye – ikke langt fra
Mossø, fik vi mod nord øje på noget stort
kredsende over Rye Nørreskov, EN HAVØRN!!

Et hurtigt kig i bakspejlet, bremserne i, og så var
vi parkeret og ude af bilen. Ørnen (aldersvurderet
som en 2-3k) kom langsomt nærmere og
kredsende ind over stedet, hvor vi stod, skarpt
forfulgt at en meget lys musvåge, som af og til
gjorde udfald mod ørnen, der tilsyneladende
ikke ænsede den. Ørnen fortsatte sin kredsflugt,
mens den langsomt returnerede i en nordøstlig

retning for pludselig at få selskab af endnu en
havørn (aldersvurderet 5-6k) med lyst hoved og
tydelig hvid hale!

Fuglene kredsede sammen, mens de langsomt
drev videre mod nordøst, i retning af Birksø/
Knudsø-området, hvor de til sidst forsvandt ud
af syne. Men da havde vi også fulgt dem i ca. ½
time. Desværre var der kun 7 personer, inkl.
turlederne, som fik denne flotte oplevelse. De
var til gengæld meget begejstrede, og vi er klar
til at tage en ny tur, næste år på Ørnens Dag.
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Fjordtællinger
Af Lars Tom-Petersen.

Randers og Mariager fjorde har i løbet af foråret haft besøg af nogle flittige optællere. Her følger
en lille beretning og opsummering af de mest bemærkelsesværdige resultater.

11.-12.3. Deltagere: Carsten Svejstrup Sørensen, Erik Hørning, Torben Bak Andersen, Thorkil
Brandt, Torben Nielsen og Lars Tom-Petersen.

Der var godt med især Sangsvaner og Canadagæs i området; følgende er de væsentligste tal fra
denne marts-weekend:

Sangsvane 1958
Grågås 255
Canadagås 647
Lysbuget knortegås 1094
Gravand 2195
Pibeand 635
Gråand 3070
Spidsand 140
Ederfugl min. 4850
Hvinand 1535
Strandskade 1077
Almindelig ryle 3800
Stor regnspove 1750

Og de mere sjældne:

Vandrefalk 1, Kare Holme
Hvidsisken 1, Overgård

29.4. Deltagere: Benny Kristensen, Carsten
Svejstrup Sørensen, Erik Hørning, Flemming
Nielsen, Torben Bak Andersen, Torben Nielsen
og Lars Tom-Petersen.

Det blev en god dag med rigtig mange fugle på
trods af, at vi vist alle var ude om morgenen og
formiddagen, hvor det var højvande.
Vadefuglene var derfor noget skævt fordelt og
nogen steder lidt svære at komme på tæt hold
af. Alligevel blev det til ganske pæne tal for flere
arter. Vi fik nogenlunde hold på Hvidklirerne,
som allerede er ved at være røget videre nordpå.
Havde vi talt op nogle uger senere, havde vi
også fået de arktiske vadefugle, som der ikke
var så mange af endnu (Strandhjejle, Stor
præstekrave, Sandløber, Almindelig ryle m.m.).
Dem satser jeg på at få styr på næste år.
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Desuden viste der sig adskillige overraskelser
i dagens løb. Heldigst var jeg nok selv, da jeg
som næsten første fugl ved Eskeplet så en ung
Kongeørn – først kortvarigt rastende på diget,
hvorefter den forsvandt mod nord. En af fuglene
fra vildmosen måske? 

Her blot et uddrag af denne dags observationer:

Lysbuget knortegås 29
Gravand 617
Pibeand 422
Spidsand 59
Hvinand 453
Strandskade 530
Klyde 153 (ynglefugle, de fleste i
Mariager Fjord)
Almindelig ryle 1725
Lille kobbersneppe 134
Stor regnspove 177
Hvidklire 1600 – ja et imponerende antal
og grundet højvandet kan endnu flere
godt have gemt sig. Hovedparten stod
ved Mellempoldene 830 og i Mariager
Fjord 600. Antal, der sandsynligvis gør
området til den vigtigste
forårsrasteplads for denne art.

Havterne 668 (ynglefugle)
Dværgterne 11
Desuden blev der set:
Sule 1, Lystrup Strand + 4, ud for
Eskeplet
Rød glente 1 SØ, over Søledet
Dværgfalk 1, Overgård + 1, Demstrup
Vandrefalk 1 ad, Eskeplet + 1 ad,
Mellempoldene
Vagtel 1 hørt, Overgård – tidligt
Trane 1 NNØ, Kare Holme
Ringdrossel 1, Stenalt
- og altså Kongeørn 1 2-3k, Eskeplet

Jeg håber, at det kan blive til en tælling i august
af primært vadefuglene, og en tælling ca. 1.
oktober, hvor det først og fremmest er
knortegæssene det gælder.
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Strandskade
Af Lisbeth Jørgensen

Lisbeth fra Elopak har sendt os følgende lille historie:

Vi har for 3. år i træk ynglende strandskader hos Elopak i Lystrup. De to foregående år har de haft
rede på et fladt tag, og i år er reden mellem nogle sten foran bygningen, skønt det vrimler med
mennesker og biler her.

Den ene fugl ruger på sine 3 æg, den anden hopper frem og tilbage på taget af to af de parkerede
biler - til stor underholdning for de medarbejdere, hvis biler det ikke går ud over! De lokale
bilvaskehaller tjener gode penge i disse dage - men flere og flere medarbejdere bøjer sig for
strandskadernes overmagt og parkerer nu bilerne et andet sted.

Strandskade på biltag og nederst en rugende strandskade. Foto: Lisbeth Jørgensen
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Invitation til
DOF’s store medlemsfest

Den 14. oktober 2006 kulminerer festlighederne i anledning af DOF’ 100 års jubilæum med Store
Medlemsfest. Du kan se frem til en festlig aften med skøn mad, minikoncert med Randi Laubek,
taler og underholdning samt rock og rul i godt selskab med andre DOFere fra hele landet.

Store Medlemsfest afholdes i Store Vega (tidl. Folkets Hus), Enghavevej 14, 1674 København V.

Prisen er kr. 375 pr. person. Medlemmer af DOF kan invitere ægtefælle/partner. Beløbet dækker
indgang, velkomstdrink, underholdning, mad og kaffe; øvrige drikkevarer kan købes i baren.

Har du praktiske spørgsmål til arrangementet, så kontakt Michael Fink på mail michael.fink@dof.dk
eller telefon: 3328 3821.

Tilmelding

Send en mail til fest@dof.dk inden 1. juli og opgiv navn, adresse og evt. mailadresse. Eller ring til
Michael Fink i Fuglenes Hus på telefon 3328 3821. Herefter modtager du en bekræftelse og
betalingsoplysninger. OBS: Begrænset deltagerantal.

Aftenens program

18.00 Ankomst. Drink i foyeren.Velkomsttale
18.45 Intim koncert med Randi Laubek
19.30 Festmiddag.
22.30-02.00 Dans til rockbandet MAX 60. Hygge i baren.

Aftenens stjerne

Randi Laubek synger pop med afstikkere til jazz, country, soul og
rock. Hun debuterede i 1997 og udsendte sidste år sit fjerde,
anmelderroste album, "Figures of Fight".

Praktiske oplysninger Her ligger Store Vega - markeret med *

Store Vega er centralt placeret på Vesterbro i
København, ikke langt fra Fuglenes Hus. Der er
gode offentlige transport muligheder med S-tog
til Enghave Station og buslinie 10 fra
Hovedbanegården og 3A kører lige til     døren.

Der er parkeringsmulighed på parkerings-
pladsen i forlængelse af Rejsbygade, hvor
hovedindgangen til Store Vega ligger.
Rejsbygade er en sidegade til Enghavevej. I
weekenden er der ingen parkerings restrik
tioner. Brugere med handicapskilt har fri
parkering.

Jubilæumstilbud i Naturbutikken.

Naturbutikken holder ekstraordinært åbent kl.
10-18 på dagen.
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Bus fra Århus og Vejle til
medlemsfesten med mulighed for

at besøge Falsterbo/Skåne om søndagen

DOF Århus arrangerer i samarbejde med DOF Vejle fælles bustransport til København til
medlemsfesten lørdag d. 14. oktober 2006.

Påstigning

Bussen kører fra Århus (P-pladsen ved Musikhuset) kl. 09.00, og der vil være mulighed for
opsamling ved motorvejsafkørsel nr. 57 Horsens vest (ved pendler P-pladsen) kl. ca. 09.45 og ved
Middelfart motorvejs afkørsel nr. 58 (1. afkørsel efter Lillebæltsbroen på Fyns-siden), ved pendler-
P-pladsen, kl. ca. 10.30.

Fristelser på turen

Hvis vejret og fuglene frister gør vi holdt ved en fuglelokalitet på Sjælland (f.eks. Stigsnæs hvis det
er trækvejr!) hvorefter bussen kører til Vesterbrogade i København, hvor der vil være mulighed for
at besøge Naturbutikken, der holder åbent hele dagen i dages anledning, samt rundvisning i
Fuglenes Hus.

Ankomst

Bussen parkeres kort før kl. 18 et sted i nærheden af festlokalerne, og der vil være mulighed for at
få adgang til bussen når festen slutter kl. 02.00. Overnatning i bussen vil være muligt efter aftale.

Videre til Falsterbo

Kl. 07.00 søndag morgen kører bussen mod Nordeuropas bedste fugletræk på Falsterbo, hvor vi
forventer at ankomme kort efter solopgang kl. 08.15. Vi bruger formiddagen på Falsterbohalvøen,
hvis vejret er til træk, alternativt i tilfælde af dårligt vejr besøges nogle skånske fuglelokaliteter.

Hjemad

Først på eftermiddagen vender vi bussen mod Danmark, hvor der vil være mulighed for påstigning
(for dem der ikke deltager i Sveriges-turen) et sted ved motorvejen gennem Storkøbenhavn
(aftales med turlederen).

Vi forventer at være tilbage i Århus omkring kl. 19.30 søndag aften (ca.-tider)

Pris og tilmelding

Selve busturen koster 390 kr.

Tilmelding sker ved at indbetale 390 kr. per deltager på lokalafdelingens girokonto 5510961, ved
brug af netbank anvendes reg. nr. 1551 (ved overførsel mellem konti) eller kortkode 01 (betaling
som girokort). Beløbet skal indbetales senest d. 20. september 2006, for at vi betragter tilmeldingen
som rettidig.

Husk at angive navn, adresse samt et tlf.nr hvor vi kan træffe dig på dagen. Oplys venligst hvor du
ønsker at stå på og af bussen.

Bemærk

Denne pris dækker KUN for selve busturen; Du skal selv sørge for tilmelding og betaling til
medlemsfesten samt evt. overnatning i København lørdag nat.

Turen gennemføres med min. 20 betalende deltagere.
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Inden næste!
Af Andreas Winding

Fortsættelsen af den lille føljeton, der begyndte i sidste nummer, har stadig som hovedmål at 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.

Sommeren er over os, og det er ynglefuglenes højtid. Skovene, de levende hegn, moserne og
vandhullerne emmer af liv. De synger alle sammen lige nu, og mange af småfuglene har allerede
smidt første kuld ud af reden og er i gang med det næste. Insekter findes til overflod - måske til
umiddelbar gene for os, men til stor gavn for de næbbede.

Selv om der er liv i kludene, er der dog alligevel ikke lang tid til, at de første forstummer. Det er jo
alle mands viden, at nattergalen ikke synger efter Sankt Hans, og stille og roligt følger alle de andre
efter. Meget godt kan dog høres længe endnu, og især ud på de stille aftener kan man med fordel
folde ørerne ud.

Skovsnepperne pisker stadig pistende hen over
trætoppene, mens natravnen spinder i højeste
gear i de sandede plantager. Det er slet ikke så
svært at få natravnens hvide ”vingeøjne” at se,
så længe man har lidt tålmodighed. Den er
nemlig temmelig nysgerrig - er man heldig, kan
man endda opleve den klappe med vingerne på
helt tæt hold.

Vagtel er som bekendt visse år yderst talrig i
området nord for Randers Fjords udmunding,
og mon ikke lidt nærmere eftersøgning kunne
afsløre en del flere ”bhit bhitbhit” rundt om i det
østlige Jylland. Bestanden svinger dog en del,
så opfordringen gælder også for de kommende
år, skulle dette års natarbejde ikke bære frugt!

Bestanden af både engsnarre og plettet
rørvagtel er ikke imponerende i Århus Amt, om
end også disse kan overraske positivt med års
mellemrum. Når man nu alligevel er ude og lytte
efter de nataktive sangere, vil man dog næppe
undgå at høre dem, såfremt der altså er nogen
i nærheden. Som en observatør havde tilføjet
engang, da han på DOFbasen beskrev en
syngende plettet rørvagtel hørt fra sit
soveværelse klokken 4 om natten: Mand, hvor
den larmer!

Apropos de nataktive sangere, som også fik lidt
opmærksomhed sidst, så er det altså nu, de
skal høres. Der er næsten ikke noget smukkere
end kærsangerens endeløse imitationer en
varm, stille og sen aftentime sidst i juni - og tag
så endelig konen, manden eller kæresten med.
Om det er pladder- eller smadder romantisk,
må man selv bedømme, men herligt kan det
være!

Mens sangerne i koret langsomt træder af,
kommer vadefuglene igen fra det høje nord. De
hurtigste står allerede et sted i nærheden, mens
disse linier læses, og sommeren igennem kan
de mange forskellige arter nydes på træk langs
kysterne eller ved vores fine nye
vadefuglelokaliteter flere steder i amtet, med
Årslev og Vorup engsøer som de største fugle-
og publikumsmagneter. Den første tid er mange
af fuglene stadig i yngledragt, men som ugerne
går, blander flere og flere ungfugle sig i flokkene,
mens de gamle fugle skifter kulør, og det hele
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bliver endnu vanskeligere at skelne mellem end normalt.

I slutningen af juli og begyndelsen af august er det ikke længere bare vadefugle, der er på træk. Nu
vender de første fiskeørne snuden mod syd og kort tid efter følger hvepsevågerne trop. Havterner
og fjordterner er også allerede så småt ved at dampe af, om end enkelte kan blive her relativt
længe. Af småfuglene er arter som løvsanger og rødstjert også hurtige til at fylde krattene på
sydvendte kyster, og alle de andre følger snart efter.

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.
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Repræsentantskabsmøde på
Bornholm, 12.-14. maj 2006

Af Peter Hjeds

Torsdag den 11. maj kl. 16 rejste vi med færgen fra Århus for at repræsentere DOF Århus på
jubilæumsårets første Rep.-møde. Vi var denne gang Naturvejleder ved Århus Kommune Bjarne
Golles, Formand for Friluftsrådet i Region Midt Ole Bøgh Vinther og undertegnede, Peter Hjeds.
Også lokalafdelingens kasserer Ole Jensen skulle have deltaget, men meldte forfald pga. sygdom.
Synd for dig Ole, for vi havde en fin, givtig og fuglerig tur.



27

Undervejs til Ystad i Skåne fik vi en fin aftentur
ved Ellestadssjøn og Snogeholmssjøn. En lun
og stille aften var det og insekterne sværmede
til glæde for de tre lærkefalke vi i lang tid fulgte
i det fineste aftenmedlys i vort medbragte
teleskop. Tranen trompeterede, havørnehunnen
nursede sine nyklækkede unger, mens fatter
afpatruljerede søen efter en tilskadekommen
skarv fra en af de to kolonier. Og ganske tæt på
bilen vandrede den røde glente sig en aftentur
på en nyharvet mark. Det var en stor aften, og vi
var toptændte på at komme til Bornholm.

Overnatning i campinghytte i Hasle og morgentur
til øens berømte skovmoser gav blandt meget
andet seks rovfuglearter. Så til Hammeren for at
spejde efter den mulige vandrefalk, som efter
rygterne at dømme skulle have gjort yngleforsøg
på de stejle klippeskrænter. Der var dog ikke
andre falke end et tårnfalkepar på klippehylderne,
men vi fik da konstateret, hvorfor det er vanskeligt
for vandrefalken at finde fred i disse omgivelser:
Klatrere, som øvede sig i rapelling på klipperne,
mens vi var der, gav os den fulde forståelse for
den evige konflikt mellem alle vi mange, som
gerne vil bruge af den sparsomme natur i vort
lille land.

Selve Rep.-mødet forgik på Allinge Hotel hvortil
doffere fra hele landet var ankommet, ca. 60 i alt.
Efter de sædvanlige indledende formaliteter
kom vi til det punkt på dagsordnen, hvor den
fremtidige struktur for DOF’s lokalafdelinger
skulle fastlægges. Det gik ganske smertefrit for
vores egen afdeling, idet vi får stort set uændrede
grænser og struktur, så der bliver ikke noget nyt
at vænne sig til for langt de fleste af Jer
medlemmer af DOF Århus. Anderledes kamp
var der om grænsedragningen på Sjælland,
men den diskussion har ikke den store interesse
for os, og jeg vil undlade at referere.

Et andet interessant punkt var en orientering fra
DOF’s lokalgruppe i Grønland. Her er stadig
store problemer for visse dele af fuglelivet, og vi/
I blev alle opfordret til at gå ind i dette arbejde
hvis man skal bo/arbejde i Grønland. Der er
hårdt brug for folk og kontinuitet i arbejdet. Så
var det tid til at regnskab og budget blev fremlagt
af DOF’s udmærkede direktør Jan Ejlsted.

Begge blev godkendt ikke mindst i lyset af at
DOF har modtaget to store arvebeløb, samt af
at Naturbutikken på Vesterbrogade fortsat har
strygende fremgang. Det blev i øvrigt af
undertegnede foreslået om ikke man skulle
overveje en jysk Naturbutik 2, i betragtning af at
der tilsyneladende er stor afsætning på kikkerter
og teleskoper samt bøger og tøj. På et senere
punkt blev det vedtaget at adskille DOF og
Fugleværnsfonden ad. Dette er der forskellige
juridiske årsager til, som jeg ikke er i stand til at
redegøre for. Der blev også mindet om den
store fest i anledning af DOF’s 100års jubilæum
- meld Jer nu til!

Og til sidst blev det vedtaget at vi i Århus-
afdelingen skal afholde næste forårs Rep.-møde.

Vi så masser af fugle på Bornholm, men
højdepunktet var alligevel, da der kom en melding
om Hærfugl på Hammeren. Afsted gik det, og
pulsen steg. Til de allerflestes glæde var den
synlig, rolig og lod sig villigt bese. Det var nok for
nu.

Tak til de andre deltagere for hyggeligt samvær.
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Fugle og olie.
Af Andreas Winding

Hvert år dør mange havfugle pga. olieforurening. Der er ofte tale om dykkende ænder, primært
sortand og fløjlsand, men også mange andre arter bliver berørt af olieforurening, bl.a. alkefugle og
lommer m.v. Frank Svensson fra Anholt har bl.a. taget følgende sørgelige billeder af henholdsvis
en olieindsmurt og dødsdømt lomvie og en islom, der allerede har mistet livet.

Lomvie. Foto:Frank Svensson
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Det er Søværnets Operative Kommando (SOK),
der har til opgave at forebygge eller mindske en
eventuel olieforurenings skadevirkninger på
havmiljøet, naturen i det hele taget og de
rekreative områder ved kyster og strande. SOK
overvåger de danske farvande, bl.a. vha. satellit,
mens erhvervssejlere også har pligt til at
indberette det til SOK, såfremt de opdager en
forurening. Sågar ”førere af luftfartøjer” har denne
pligt. SOKs seneste officielle medhjælpere er
havmiljøvogterne. En havmiljøvogter er typisk
en privat lystsejler, og melder man sig som
havmiljøvogter, får man tilsendt et
„Havmiljøvogtersæt“, som bl.a. indeholder:

- Et „meldeskema“ med vejledning i, hvordan
man let kan melde olieobservationer til SOKs
døgnbemandede operationscenter.

- En beskrivelse af typiske olieforureninger.

- En særlig miljøstander (en vimpel), der synligt
kan signalere til potentielle miljøsyndere, at der
holdes øje med dem.

SOKs direkte døgnlinje har nummer
89.43.30.99. Her modtages, vurderes og
prioriteres din melding, og det besluttes, om der
skal sendes et skib eller et overvågningsfly til
området for at bekræfte og vurdere forureningen.
Så ring straks dertil, hvis DU observerer noget
– det redder også fugleliv.

I DOF-regi har vi desuden Projekt Ilanddrevne
Fugle, der begyndte helt tilbage i 1984. Der er et
stadigt behov for deltagere til Projekt Ilanddrevne
Fugle. Interesserede kan læse en lidt nærmere
omtale af projektet i det seneste nummer af
DOFT (2006, nr. 2), hvor der også står, hvordan
man tilmelder sig.

Islom. Foto: Frank Svensson
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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.

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
aftenkaffen fra toppen af Fårbjerg, 79 m. o.h. Vi ser og lytter efter
nataktive fugle og dyr; nattergal, ugler, flagermus og ræv. Den
samlede strækning der gås er på ca. 4,5 km, hvorfor turen 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.: 86950341
Arr.:   Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF

Søndag 18.6 Fuglene ved Fussingø
Mødested og tid: Naturskolen ved Fussingø Gods kl. 13.00. Afslutning ca. kl. 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.
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Turledere: Benny Kristensen (tlf 8645 4099) og Jan Højland
(FussingøStatsskovdistrikt tlf. 8645 4500).

Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, DOF-
Randersgruppen.

Søndag 18.6 Ådalstur ved Nimtofte Å
Mødested og tid Kolind Station kl. 10.00

I dette varierede landskab mellem stejle skrænter og rislende å lytter vi
efter pirol, vendehals, karmindompap og andre gode sager. Varighed
ca. 3 timer.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Arr.: Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Lørdag 1.7. Besøg i natravnens rige
Mødested og tid: P-pladsen ved Musikhuset i Århus kl. 18.00 eller p-pladsen ved

Klostermølle, på vejen mellem Gl. Rye og Voerladegaard kl. 18.30.
Der vil efter aftale med turleder være mulighed for påstigning i
Skanderborg 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 (8695 0341).
Tilmelding: Senest 20. juni til turlederen. Oplys ved tilmelding om du har bil eller

ønsker kørelejlighed.

Søndag 2.7. 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 6.8. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 2. juli.
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Lørdag 12.8 Fugletur i anledning af DOF’s 100 års jubilæum:
100 år, 100 kr., 100 arter

Mødested og tid: kl. 06.00 P-pladsen ved Musikhuset, Århus.
Vi har overtalt et par af lokalafdelingens garvede turledere og
”feltbisser” til at lede denne tur, hvor vi vil forsøge om det i løbet af en
dag er muligt at se/høre 100 fuglearter i Østjylland. Turen foregår i bus
og vi besøger gode fuglelokaliteter i Østjylland, som f.eks. Randers
Fjord, Fornæs, Glatved Strand og Årslev Engsø. Den endelige rute
besluttes på dagen.Undervejs i bussen vil der være mulighed for små,
underholdende indlæg. Lokalafdelingen byder på et rundstykke ved
turens start, samt en øl eller vand under turen. Hvad man derudover
har brug for af mad og drikke medbringes selv.Vi forventer at turen
slutter i Århus omkring kl. 18 (når vi har nået de 100 arter!), og der vil
være mulighed for at afslutte dagen med fællesspisning sammen med
lokalbestyrelsen i lokalerne på Naturcenter Sølyst. Udgifterne hertil
betales særskilt.

Turledere: Lars P. Johansson (8637 7841) m.fl.
Pris: 100 kr. der betales i bussen under turen.
Tilmelding: Skal ske skriftligt eller pr. mail senest d. 1. august til Lars. P.

Johansson, Balevej 10, Ommestrup, 8544 Mørke, mail:
lpjohansson@tdcadsl.dk.Oplys venligst ved tilmeldingen om du er
interesseret i at deltage i fællesspisningen efter turen. Nærmere
oplysninger herom fremsendes til de tilmeldte.

Lørdag 19.8 Grøn dag ved Gudenåen i Randers
Mødested og tid: Randers Naturskole (Gudenåvej) kl. 10.00 – 15.00.

Fællesarrangement med Randers Naturskole, Historisk Værksted og
Natur og Ungdom i forbindelse med Randersugen. Der vil være
mange aktiviteter for både børn og voksne omkring åen og
naturskolen. DOF-Randersgruppen vil være i fugletårnet med udsigt til
Vorup Enge og fremvise fuglelivet. Hele programmet for dagen vil
fremgå af dagspressen og opslag ved naturskolen.

Kontakt: Lars Tom-Petersen 8641 8164

Søndag 20.8 Tårnenes dag
DOF og Feltornitologisk Udvalg har arrangeret en landsdækkende
Tårnenes Dag, en fredelig kappestrid i landets fugletårne. Det gælder
om at afgøre hvilket tårn der giver de fleste fuglearter på en dag.
Dagen bliver koordineret af Projekt Tårnenes Dag og Feltornitologisk
Udvalg, der senere udarbejder en oversigt af resultaterne. Vi håber,
så mange som muligt deltager, så vi hermed får dækket alle landets
tårne.Se nærmere på www.netfugl.dk under Nyheder

Tårnenes dag ved Vorup Enge
Mødested og tid: Fugletårnet ved Randers Naturskole (Gudenåvej) kl. 5.00 – 14.00.

Randersgruppen deltager i dette landsdækkende arrangement, hvor vi
står det meste af dagen i tårnet ved naturskolen.Formålet med
Tårnenes Dag er at lave en sjov og uhøjtidelig konkurrence med fokus
på at fremme kendskabet og interessen for vilde fugle. Alle er
velkommen til at deltage og møde op i tårnet i kortere eller længere tid
inden for den afsatte tidsramme

Kontakt: Benny Kristensen 8645 4099
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Søndag 27.8 Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Mødested og tid: Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede. kl. 09.00 til 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

Tirsdag 29.8 DOFs internationale arbejde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

DOF har igennem en snes år udført et stort arbejde med international
fuglebeskyttelse i en række vigtige fugleområder i Sydøstasien,
Østafrika, Øst- og Sydeuropa. Indsatsen er i de senere år gennemført
i et tæt samarbejde med vore lokale partnere i fuglebeskyttelsens
verdensorganisation, BirdLife International, som udstikker de
overordnede retningslinier og prioriteter for indsatsen rundt omkring i
Verden. DOFs internationale arbejdet har været beskrevet i bl.a. flere
tema-tillæg til Fugle og Natur. Næstformand i Internationalt Udvalg i
DOF Niels Riis fortæller om DOFs internationale arbejde og  viser
billeder fra projekter i Kenya og på Sumba i Indonesien. Fokus vil ikke
så meget blive på fuglearter, som på betydningen af
lokalitetsbevarelse i et tæt samarbejde med den lokale befolkning
omkring projekter for bæredygtig udvikling af deres samfund og
naturresurser.

Foredragsholder: Niels Riis, Næstformand i Internationalt Udvalg i DOF

Søndag 3.9. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 2. juli.

Søndag 17.9 Fugletræk ved Sødringholm
Mødested og tid: P-pladsen ved sommerhusene, Sødringholm Strand kl. 8.00.

Varighed: Ca. 4 timer.
Alt afhængig af vejret lægger vi vores rute og kigger på trækkende og
rastende fugle i området ved Randers Fjords udmunding. De
lysbugede knortegæs er vendt tilbage, det vrimler med ænder og
vadefugle, som måske bliver jagtet af vandrefalken – og så er der altid
mulighed for en overraskelse eller to. Husk vandtæt fodtøj og kaffe på
kanden.

Turleder: Lars Tom-Petersen 8641 8164

Tirsdag 26.9 Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emne endnu ikke fastlagt – se næste udgave af Fugle og Natur, eller
følg med på www.dofaarhus.dk

Søndag 1.10. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 2. juli.
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Se også Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).

fredag d. 13.10 DOF fejrer fredag d. 13.10 sit 100 års jubilæum med
jubilæumskonference og reception i København.
Læs mere på www.dof.dk.

lørdag 14.10 til søn. 15.10 DOF’s jubilæumsfest i København
og efterfølgende tur til Falsterbo. DOF Århus markerer i samarbejde
med DOF Vejle jubilæet med en bustur til København med mulighed
for at deltage i festen lørdag aften, og efterfølgende fugletur til
Falsterbo søndag d. 15.10.Læs mere inde i bladet.

Tirsdag 31.10 Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emne endnu ikke fastlagt – se næste udgave af Søravnen, eller følg
med på www.dofaarhus.dk

Tirsdag 28.11 Fuglene i fremtidens danske natur
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30 – eller Biologiens hus (se nærmere i

næste nr. af Søravnen).
Hvordan kunne det gå til, at vi overlod det til otte midaldende mænd
gennem 30 år at forarme den danske natur - ovenikøbet gav vi dem
seks mia. af skatteydernes kroner til at betale for ødelæggelsen - og
hvordan får vi det gjort godt igen. Miljøjournalist, ornitolog og forfatter
Kjeld Hansen giver nogle eksempler på de hårrejsende afsløringer,
som tre års intens research i Statens Arkiver giver anledning til i
forfatterens kommende bogværk „Det Tabte Land“. Desuden opridses
en skitse af fremtiden natur og dens fugleverden.
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