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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 dan-
ske 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
Østjylland
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.
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Sommer, sol og syngende sølvmåger
Mens Århus-pigerne (som en berømt skagbo kalder dem) går helt amok i sjældne fugle på
Djursland - og dermed udelukker al spænding om lokalresultatet af Landskampen 2008, sidder
man og funderer over, om vi måske er for pessimistiske mht. Danmarks natur og miljø. Står det
virkeligt så skidt til med det hele? Når trækfuglene igen sidder og synger, og store fugle som rød
glente og kongeørn og små fugle som sortstrubet bynkefugl (og rødtoppet fuglekonge :-)) kan
finde på at yngle i vores egen lille andedam, må der da være noget af det, vi gør, der er rigtigt.

Så hører man, at der stadig er folk til, der smider strykninpumpede kyllinger ud for at tage livet
af både det ene og andet. En vandrefalk, der blev skudt. At mange i øvrigt helt almindelige
mennesker virkelig hader skarver og råger. At fasanjagt er spændende. At Dansk Svineproduktion
vil ansætte en kommunikationsmedarbejder for at få det hele til at lyde bedre. Og værst af alt:
Bestanden af specialisterne falder og falder, særligt for de af dem, der krydser Middelhavet to
gange om året.

Det er katastrofalt, at så mange gør så meget ondt. Det er katastrofalt, at så mange er så
ligeglade. Det er katastrofalt, at så mange bevidst vælger konventionelle fødevarer fragtet
verden rundt frem for lokale økologiske varer. Det er katastrofalt, at der ikke er større politisk
vilje til at gøre noget drastisk. For det er noget drastisk, der skal til, hvis vi om alt for få år ikke
kun skal høre syngende sølvmåger og krager i sommersolen.

Lad os nu alligevel nyde det hele, mens det stadig kan lade sig gøre, og husk at taste dine
observationer ind i DOFbasen - som bevisførelse nu og i fremtiden - og til glæde for alle os
andre.

God sommer!

Andreas Winding
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Af Jan Højland,
Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland&A K T U E L TN

Y
H
E
D
E
R

Mere om det nye fugletårn ved
Føllebund ved Rønde
Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland har i samarbejde
med Syddjurs Kommune opført et fugletårn ved
Føllebund.

Fugletårnet giver besøgende i området en mulighed
for at se Føllebund lidt fra oven og dermed forhåbentlig
også nogle af de mange spændende fugle, der
raster og yngler ved Føllebund. Derudover indgår
fugletårnet som en del af den overordnede strategi
med formidling af naturen i den kommende national-
park Mols Bjerge.
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Vådområde ved Føllebund
Føllebund et 19 ha stort vådområde nær Rønde.

Fredag d. 8. oktober 2004 blev det sidste spadestik taget i projektet. Vandet fra Knubbro Bæk
blev ført ind i det nye slyngede forløb gennem Føllebund, og projektet blev dermed fuldført.

I forbindelse med anlægsarbejdet ved Føllebund blev 3 små tidligere rørlagte vandløb
genåbnet, og et kærområde ved Hestehave-skoven blev genskabt.

Med projektet er der etableret et landskab, der veksler mellem tørre og våde partier. Denne
variation er til stor gavn for plante- og fuglelivet i området, og det må forventes, at områdets
natur vil blive mere mangfoldig.

Projektet er et Vandmiljøplan II-projekt. Det er beregnet, at der vil blive fjernet mere end 4 tons
kvælstof årligt fra vandet, der gennemstrømmer området. Det er til gavn for vandkvaliteten i
Følle Vig.

Projektet er blevet gennemført i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland og
de tidligere Århus Amt og Rønde Kommune.

Allerede fra første færd har der været mange fugle ved det nye vådområde. Kommunen og
styrelsen havde på et tidligt tidspunkt øje for, at her er en mulighed for formidling af områdets
dyreliv. Fugletårnet er et af de tiltag, der er tænkt som en del af formidlingen i området; øvrige
muligheder er institutionernes brug af grejbanken ved Humlegården og besøg ved lejrpladsen
ved Kalø Vig.
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Fra Felten
Februar – April. Af Benny Kristensen

Wow! Så kom foråret og DOFbasen vælter med store mængder observationer, hvor skribenten
særlig glæder sig over at Gjerrild Nordstrand/Djursland igen besøges jævnligt. Endnu engang
beviser området, at det kan give bonus, hvilket fund af fx Stellersand og Stor Skrigeørn
bekræfter. Jeg har igen måttet skære ind til benet, da også jeg ønsker at være i Felten og ikke
nødvendigvis sidde ved computeren og misundes over alle jer andres observationer. Ekstra
emne: en lille hit oversigt fra Gjerrild Nordstrand. Data er som altid primært indhentet fra
DOFbasen og direkte kontakt med div. fuglefolk.

Lommer - Ænder
Sortstrubet lom 30/4 2 Gjerrild Nordstrand står
fint med at de flittige landskamp-knægte fra
Århus samme dag og sted noterede sig en
smuk trækkende Islom. Mallemuk 3/2 3
Fornæs, Nordisk Lappedykker 17/2 1
Gallohaven, Sorthalset lappedykker ankommer
11/3 til Brabrand Sø med 1 fugl, Rørdrum er
tidlig på færde; 7/2 1 pauk Bjerregrav Mose,
Sølvhejre er fortsat på plads 9/2 og ses indtil
27/2 Haldsø ved Assentoft, Hvid Stork ses i
perioden hele 34 gange, med max 24/4 6
spankulerende og ædende efter en traktor på
pløjemark Storring, en enkelt Sort Stork 27/4
og 28/4 i Gjerrild området er bestemt et
sjældent syn. Sædgås 2/2 6 Sødringholm
strand, Kortnæbbet Gås 12/2 31 på en mark
klods op og ned af Spentrup by er ski en
udsædvanlig obs fra Randers-egnen og 2/3
21 Egå Engsø, Sortbuget Knortegås bl.a. 1/2
Nørreskifte, Samsø, Nilgås 15/3 8 trækkende
forbi Fornæs, Knarand bliver ved med at øge
antallet på Kongslund Sø, hvor der den 8/2
optælles 48 individer som igen er ny rekord for
Østjylland, Skeand 26/02 3 Egå Engsø,
Atlingand 30/3 1 Døde Å, Kongeederfugl 29/3
1 han Fornæs, STELLERSAND 28/4 1 hun
Gjerrild Nordstrand bekræfter blot endnu
engang, at området har kæmpe hit/træk
potentiale.

Rovbasser
Havørn 3/2 4 Mossø, 10/2 4 Salten Langsø,
Fiskeørn står for 73 observationer i perioden,
første 26/3 1 Årslev Engsø er dæleme tidligt
og 21/4 høvler 12 forbi Gjerrild området,
Skrigeørn sp. formodentlig Stor Skrigeørn 18/
4 1 Gjerrild Nordstrand, STOR SKRIGEØRN
dukker op i Gjerrild (18/4?) 27/4 og ses indtil
30/4 i Gjerrild området. Skagen laver
efterfølgende sin 4 af slagsen, så mon der
”kun” har været 1 fugl i Gjerrild? Rød Glente
12/3 10 (7 i samlet folk) trækkende over Grenå
By, Sort Glente har i perioden 10 obs, som nok
dækker over hele 7 fugle fx 28/4 er der
sandsynligvis 3 ved Gjerrild og 2 ved Væth
Enge, Hedehøg 30/4 1 Havknude, Musvåge
29/02 530 Grenå By, Lærkefalk 28/4 4 Gjerrild,
Vandrefalk har hele 112 obs med max 28/3 3
Gjerrild Nordstrand, Dværgfalk har 53 obs
med max 21/4 11 trækkende forbi Gjerrild, og
så lige Trane 28/4 15 trækkende ved Marshøj
Gjerrild.

Vadere - Terner
Klyde ankommer 26/3 2 Gammelholm og
topper med 56 fugle på Alrø Poldkrog 30/4,
Lille Præstekrave 23/3 1 Årslev Engsø er
knageme drøntidligt og så skal 14(!) 24/4 Egå
Engsø nævnes, Sandløber 24/02 97 Grenå
Havn, Temmincksryle 29/4 1 Egå Engsø er ski
også tidlig, Dværgryle 16/4 2 Øer/Hassensøer
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er nærmest uhørt tidligt og bør næsten en tur
omkring SU! Svaleklire 20/2 1 Egå Engsø, 24/
2 1 Åkær Gods, Lille Kobbersneppe 16/4 670
Alrø Poldkrog, Sortklire 21/2 1 Kalø Slotshalvø,
Stor Regnspove 660 Mellempoldende 2/2
afslører igen, at Sødring-området huser mange
af disse, Enkeltbekkasin 3/2 2 Egå Engsø,
Brushane ankommer til Årslev Engsø 3/4 og
max 4/5 49 Væth Enge, Sorthovedet Måge
fortsat pp. Århus Havn 16/2, samt 29/2 1
Fornæs, Kaspisk måge 17/2 1 Århus Havn,
Middelhavssølvmåge 29/3 1 Moesgård Strand
og 10/4 1 Anholt, Sildemåge 29/02 1 Egå
Engsø og så nævnes 10/4 300 på Anholt,
Nordsø Sildemåge 24/02 1 Glatved Kalkbrud,
Dværgmåge 2 på vandet mellem Anholt og
Grenå, Dværgterne 26/4 1 Lystrup Strand er
den første i perioden, Splitterne 4/3 1 Ebeltoft
Færgehavn, Fjordterne ankommer 24/4 1
Bjerregrav Mose og udløste en kop kaffe til
observatøren, Sortterne 26/4 3 Stubbe Sø.

Duer – småfugle
Huldue 25/02 74 Brattingsborg Gods, Gøg 26/
4 1 Bjerregrav Mose, Natugle nyder godt af
ugletællerne og har 119 obs med max Natugle
8/2 5 Skrald Skov, Stor Hornugle brøler også
løs rundt omkring tæt på deres ynglepladser,
SPURVEUGLE 20/2 syngende 20- 25 gange
nær Rugård Camping, Skovhornugle er noteret
27 gange og flere er set yngle - herligt,
Mosehornugle 30/3 5 Gjerrild Nordstrand.
Vendehals 25/4 1 Gjerrild Nordstrand,
Hedelærke 8/3 3 Gjerrild Nordstrand og ikke
overraskende ses samme sted 30/3 ikke
mindre end 23 trækkende, hvilket knageme er
sejt. Bjerglærke 9/2 21 Eskeplet, Digesvalen
ankom 31/3 Besser Rev og den blev vist
ledsaget af en Landsvale samme sted, Bysvale
13/4 1 Brabrand Sø, Sortrygget Hvid vipstjert
17/3 1 han Kasted Mose, Gul vipstjert 18/4 1
Alrø, Nattergal 29/4 1 Gudenåparken og det er
vist længe siden, at det ikke blev Bjerregrav
Mose som ”serverede” den første...

Stor skrigeørn. Foto: Kent Olsen
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En SYDLIG BLÅHALS døde imod en rude i
Harlev 12/4 og ligger nu i en fryser, Rødstjert
14/4 1 Kolindsund, Husrødstjert 10/2 2 Århus
Østhavn, 2/4 ses den første Stenpikker
Lushavn Samsø, Bynkefugl noteres 27/4 på
Anholt, Sortstrubet Bynkefugl 10/3 2
Østerhede, Samsø og 10/4 og frem 2 han + 1
hun Vrads Sande, Sangdrossel 9/2 1
Norsminde Fjord og så skal 450 ved Gjerrild
Nordstrand godt nok også nævnes 24/4,
Misteldrossel går da fuldstændig amok 30/3
med hele 535 trækkende Gjerrild Nordstrand,
Ringdrossel 26/3 1 Årslev Engsø og største
28/4 med 8 ved Gjerrild Nordstrand,
Gærdesanger 18/4 1 Hinnerup, Tornsanger
28/4 1 Egå Engsø, Sivsanger 24/4 1 Brabrand
Sø, Græshoppesanger 25/4 1 Gjerrild
Nordstrand,

Igen besøger en Savisanger 14/4 1 Brabrand
Sø og man får da lyst til at drømme om et
tilbagevendende ynglepar! Rørsanger 28/4 1
Grimhøj, Løvsanger 10/4 1 Brabrand,
Skovsanger 3 24/4 Gjerrild Nordstrand,
Rødtoppet Fuglekonge 18-19/4 1 Gjerrild ved
Langholm, Broget Fluesnapper ankommer
med 5 fugle 24/4 til Gjerrild Nordstrand,
Sortmejse 9/2 21 Sødringholm Skov,
Pungmejse 19/3 1 Vorup Enge er pænt tidlig,
Korttået træløber 14/2 5 Fussingø Skov,
Tornirisk overrasker gevaldigt 7/2 med 73
individer omkring Kasted Mose og knageme
om der ikke 12/2 ikke noteres 50 ved Salten,
Kernebider 17/2 13 Ryomgård, Stor korsnæb
3/2 3 Katholm Gods, 8/4 7 Anholt og så er 2
fugle 18/4 Gjerrild Nordstrand knageme sent
på den, sandsynlig Hvidvinget Korsnæb 2/2
trompetkald hørt i Lille kors flok, bør ski da
være korrekt artsbestemt, syntes man, Salten
Næs hede/Skov, Snespurv 17/2 80 Kolindsund,
Laplandsværling 15/2 1 Sødringholm Strand.

Sydlig Blåhals. Foto: Leif Bovig
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Gjerrild Nordstrand – En lille oversigt!
Totalt 253 arter/racer taler jo sit eget tydelige sprog og så er ikke alle indtastet på DOFbasen,
så det faktiske antal er nok højere. Har hentet lidt data fra ”Fuglene på NØ-Djursland 1965-98”
af Hans Christophersen.

Islom
Hvidnæbbet Lom
Sort Stork
Stellersand
Steppehøg
Lille Skrigeørn
Stor Skrigeørn
Gåsegrib 22.05.85
Slangeørn 12.05.91
Høgeugle
Biæder
Hærfugl
Rødrygget Svale
Markpiber

6 storke på mark ved Storring. Foto: Niels Jørgensen

Storpiber
Lille Fluesnapper
Blåhals
Høgesanger 26.05.79
Pirol med 11 fugle i 1992

- og et utal af andre dejlige arter som har givet
mange mennesker store øjeblikke på
Djursland.

Mens disse linjer bliver skrevet, dukker der
fortsat mange fugle op i vore områder, dejlige
mængder af sangere, ynglefugle og
sjældenheder. Næste periode dækker maj –
juli og husk endelig at skrive nogle guldkorn i
notatfelterne. Som altid kan jeg kontaktes pr
mail; bennysnatur@gmail.com.

Vi ses derude i felten, hvor fuglene skal ses!
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Ringmærkning ved Brabrand Sø i 2007
- med sammenligning til 2006

Af Henning Ettrup, Morten Jenrich Hansen, Stephan Skaarup Lund, Svend
Møller Jensen & Sigrid Ilsøe.

Hermed præsenteres resultatet af andet års ringmærkning ved Brabrand sø efter Constant
Effort Site (CES) metoden. Det er en metode til overvågning af spurvefuglebestanden gennem
international standardiseret ringmærkning med spejlnet, hvor der fanges efter ynglefugle og
deres unger. Fangstmetoden er udviklet i England, hvor de første forsøg blev foretaget i 1982
(Baillie et al. 1986), og siden 1984 har mere end 350 sites deltaget i Storbritannien (Clark et al.
2007). CES blev introduceret i Danmark i 2004 (Drachmann 2004). Ringmærkningen ved
Brabrand Sø er en fortsættelse af projektet, der startede i 2006 (Ettrup et al. 2006). Samtidig er
der foretaget den første bearbejdning af de indsamlede data i form af en sammenligning af
resultaterne fra 2006 og 2007.

Ringmærkningen foregår på sydsiden af Brabrand Sø ved Stavtrup i rørskov med opvækst af
grupper af pil samt spredte birk og el.

Projektet indgår i det fælles europæiske projekt med overvågning af ynglefuglebestandene,
som skal ses som et supplement til punkttællingerne, som er foretaget i en lang årrække.

Resultater
Ringmærkningen i 2007 startede 1. maj og fortsatte frem til den 19. august fordelt over 12
mærkningsperioder. I alt blev der fanget 395 fugle fordelt på 22 arter. Heraf var 320 forskellige
individer (tabel 1), mens der var 51 individer, der blev fanget mere end én gang (figur 2). Af de
320 forskellige fugle var der 26 aflæsninger af fugle ringmærket i 2006 (tabel 2) samt to fugle
mærket af andre. De hyppigst ringmærkede arter i 2007 var som i 2006 Rørsanger, Rørspurv,
Blåmejse, Musvit og Sivsanger i nævnte rækkefølge, dog med store ændringer i antallet i
forhold til 2006.

Tabel 1. Antal ringmærkede fugle (inkl. aflæsning af fugle mærket af andre) i 2006 og 2007.
Samtidig vises ændringen i % i forhold til 2006 af de hyppigst fangede arter.

Art 2006 2007 Ændring 
i % 

Art 2006 2007 Ændring 
i % 

Bysvale  1  Løvsanger 2 17 750,0 
Gærdesmutte 1 2 100 Gransanger 8 8 0,0 
Jernspurv 1  -100 Musvit 21 14 -33,3 
Rødstjert 1  -100 Blåmejse 30 37 23,3 
Solsort 2 8 300 Sumpmejse 1  -100 
Havesanger 2 2 0 Pungmejse 4 4 0 
Gærdesanger  3  Skægmejse 3 5 66,7 
Tornsanger 4 5 25,0 Skovspurv 3 2 -33,3 
Sivsanger 19 13 -31,6 Bogfinke  1  
Græshoppesanger 3 4 33,3 Gråsisken, lille 1 3 200,0 
Rørsanger 156 98 -37,2 Grønirisk 5 6 20,0 
Kærsanger 2 1 -50,0 Rørspurv 63 85 34,9 
Gulbug  1  Total 332 320 -3,6 
    Antal arter 21 22  
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Art Antal  % 
Sivsanger 3 15,8 
Rørsanger 9 5,8 
Musvit 2 9,5 
Blåmejse 5 16,7 
Rørspurv 7 11,1 
I alt 26 7,8  

  
Figur 2. Antal fugle, som genfanges i løbet af 
sæsonen i henholdsvis 2006 (n= 74) og 2007 (n= 
75). 

Tabel 2. Antal aflæsninger af forskellige 
individer og genfangstprocenter af fugle 
fanget i 2007 og mærket i 2006. 

 

Af figur 1 fremgår antallet af forskellige fangede individer i 2007 fordelt på periode og alder. Der
blev fanget 165 voksne fugle og 155 ungfugle (født i 2007). Som det ses, er der stor variation
i fangsten gennem sommeren. Det laveste antal var 14 fugle (inklusiv tre genfangster) den 12.
august (periode 11), mens det højeste antal var 79 fugle (inklusiv ti genfangster) den 21. juni
(periode 6).

Ungerne begyndte i 2007 at dukke op efter den 10. juni (periode 5), idet de første - og det
højeste antal – blev fanget den 21. juni (periode 6) (figur 1). En enkelt unge blev dog allerede
mærket den 2. juni (4 periode), hvor en meget ung Rørspurv havde forladt reden.

Figur 1. Fordelingen på aldersgrupper og perioder for forskellige individer fanget i 2007
(n=320). [Tabel 2+Figur 2]
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Periodefordelingen af fangede fugle i 2006 og 2007 fremgår af figur 3. I de første 5 perioder er
fangsterne meget ens for de to år, mens der i periode 6 fanges væsentligt flere i 2007. I
perioderne 7-9 er fangsterne igen meget ens, dog med lidt flere fugle i 2006. I perioderne 10 og
11 fanges der væsentligt flere fugle i 2006 end i 2007. Endelig fanges der i sidste periode igen
flest fugle i 2007.
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Figur 3. Fordeling af antal forskellige individer 
ringmærket eller aflæst (ekskl. genfangster af 
egne fugle fra samme år) i henholdsvis 2006 
(n= 332) og 2007 (n= 320). 

Figur 4. Fordelingen på perioder af ungfugle 
fanget i 2006 (n= 198) og 2007 (n= 155) (ekskl. 
genfangster af egne fugle fra samme år). 
 

 

Antallet af ungfugle (1K) ringmærket i henholdsvis 2006 og 2007 fremgår af tabel 3. Blandt arter
med mindst 5 mærkninger i alt, er der tilbagegang i fangsten af unger hos 7 arter og kun
fremgang i ungefangsten hos 3 arter. De øvrige 9 arter er fanget for fåtalligt til, at der kan siges
noget om ændringer i antallet af unger.
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Tabel 3. Fordelingen af ungfugle (1K) ringmærket i 2006 0g 2007 på art og periode samt den
procentvise ændring i antallet fra 2006 til 2007.

 
 2006   2007   
Arter Antal 1K/ad Antal 1K/ad 
Solsort   8 0,3 
Løvsanger   17 1,8 
Gransanger 8 7,0 8 *  
Sivsanger 19 2,2 13 0,4 
Rørsanger 157 1,6 98 0,6 
Musvit 21 2,5 14 1,8 
Blåmejse 30 3,3 37 1,2 
Grønirisk   6 0,2 
Rørspurv 62 0,7 85 1,6 
SUM 332 1,5 320 0,9  
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Tabel 4: Forholdet mellem unge (1K) og 
gamle (ad) fugle for arter, hvor der er fanget 
mere end 5 individer i henholdsvis 2006 og 
2007. 
*: kun 1K fugle fanget 

Figur 5: Andelen af ungfugle der fanges fordelt på 
periode i 2006 og 2007. 

 

Periode 4   5  6  7  8  9  10  11  12        Sum %-ændring 
År 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06-07 
Gærdesmutte                  2          0 2 - 
Jernspurv                1           1 0 - 
Solsort       1 1                  1 1 2 - 
Havesanger                   1 1       1 1 - 
Gærdesanger                  2          0 2 - 
Tornsanger            1 1 1 2  1        4 2 -50,0 
Løvsanger         6         1 1       4 1 11 1000,0 
Gransanger               1   1 3  3  1 6 7 8 14,3 
Sivsanger             1  2  8 1 2    3 13 4 -69,2 
Græshoppesanger                     1       0 1 - 
Rørsanger             1  13 10 32 15 34 3 16 10 96 38 -60,4 
Sumpmejse                   1        1 0 - 
Musvit       6 6 2     5 1 1  1    2 15 9 -40,0 
Blåmejse       9 5 4 4 1  5  3  1    11 23 20 -13,0 
Pungmejse          1                 1 0 - 
Skægmejse          1                 1 0 - 
Skovspurv    2  1 2                   3 2 -33,3 
Grønirisk          1  3       1       4 1 -75,0 
Rørspurv   1    2 37 7 3 4 2 3 8 8  2    1 26 52 100,0 
SUM 0 1 2 0 19 57 16 8 11 4 31 25 59 19 43 3 17 38 198 155 -21,7 
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I tabel 4 er beregnet ung/gammel-forholdet for
de hyppigst mærkede arter i henholdsvis 2006
og 2007, mens andelen af ungfugle fordelt på
periode i 2006 og 2007 fremgår af figur 5.

Diskussion
Der blev samlet fanget lidt færre fugle (320
forskellige individer) i 2007 end i 2006 (332
forskellige individer) svarende til 3,8 % færre
(tabel 1). Der blev fanget 22 arter i 2007 mod
21 arter i 2006. Det blev til 4 nye arter (Bysvale,
Gærdesanger, Gulbug og Bogfinke) i forhold
til 2006, mens 3 arter (Jernspurv, Rødstjert og
Sumpmejse) alene blev fanget i 2006. De 5
hyppigst ringmærkede arter (Rørsanger,
Rørspurv, Blåmejse, Musvit og Sivsanger) er
de samme for begge år, selv om antallet
varierer meget (tabel 1). Løvsanger er dog 4.
hyppigst i 2007.

Den procentvise ændring i antallet af fangede
fugle er beregnet for de arter, hvor mindst ti
individer er fanget hvert år. Der er således
fanget betydeligt færre Rørsangere (37,2 %),
Musvitter (33,3 %) og Sivsangere (31,6 %) i

2007, mens der blev fanget flere Rørspurve
(34,9 %) og Blåmejser (23,3 %).

Disse svingninger i antal må formodes at være
udtryk for generelle ændringer i de lokale
bestande.

Når der ses bort fra Solsort, hvoraf der er
fanget 8 fugle i 2007 mod kun 2 fugle i 2006 og
Løvsanger med 2 fugle i 2006 og 17 i 2007, må
svingningerne blandt de øvrige fåtalligt
ringmærkede arter ses som udtryk for
tilfældigheder.

Som det fremgår af tabel 2 er der aflæst 26
fugle eller 7,8 % af de individer, der blev
ringmærket i 2006. Aflæsningerne er fordelt
på de 5 hyppigst mærkede arter, men
genfangsthyppigheden varierer meget.
Således genfanges over 16 % af Blåmejserne
og mere end 15 % af Sivsangerne, mens
færrest (knap 6 %) af Rørsangerne aflæses.
Interessant er det, at der genfindes næsten
lige så mange procent Blåmejser (standfugl/
kortdistancetrækker) som Sivsanger, der
overvintrer i Afrika, mens rørsangeren, der
også er Afrikatrækker, ikke genfanges lige så
hyppigt. Rørspurven, der er kortdistance-
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trækker, falder med 11 % genfangst midt
mellem de to foregående. Forskellene i gen-
fangsthyppighed kan skyldes større dødelighed
under trækket/i vinterkvarteret eller at arten
ikke i samme grad udviser stedtrohed mod
ynglepladsen.

Forskellene i forekomsten af fugle mellem de
to år (figur 3) må for de hyppigst fangede arter
formodes at være et udtryk for reelle ændringer
i arternes optræden i området, fx på grund af
ændret ungeproduktion eller ved forskellig
influx af trækkende fugle. Sammenlignes med
fordelingen af ringmærkede unger de to år
(figur 4), ses det at være forskellene i
ungefangsterne (=ungeproduktionen), der slår
igennem på totalerne.

Fordelingen af fugle og antallet af fugle der
fanges mere end én gang i løbet af sommeren
er meget ens begge år (figur 2), men relativt
genfanges lidt flere fugle i 2007 (19 % mod
18,2 %).

Ungeproduktion
Som det er kendt, er der stor variation i
ungeproduktionen fra år til år og fra art til art
afhængig af vejrforhold, fødeudbud m.v. Det
fremgår også af denne undersøgelse, hvor
antallet af ringmærkede ungfugle må formodes
at være et udtryk for størrelsen af ungeproduk-
tionen.

Samlet er der et fald i antallet af ringmærkede
ungfugle på 21,7 %, primært fordi der er fanget
henholdsvis 69,2 %, 60,4 % og 40 % færre af
Sivsanger, Rørsanger og Musvit. Dette fald
kan ikke opvejes af store stigninger i fangsten
af unger hos løvsanger (1000 % flere) og
Rørspurv (100 % flere).

De første ungfugle fanges efter midten af juni
(i periode 6) begge år, dog med enkelte

forløbere (to skovspurve i 2006 og én Rørspurv
i 2007). Der er stor forskel på fordelingen af
ringmærkede ungfugle de to år (tabel 3). For
2007 ringmærkes der flest unger i periode 6
(57 fugle) og periode 12 (38 fugle), mens det
er i periode 10 (59 fugle) og periode 11 (43
fugle) i 2006.

Andelen af ungfugle der fanges fordelt på
periode (figur 5) har et jævnt stigende forløb
gennem sæsonen i 2006, mens fordelingen
varierer meget i 2007. Forskellen mellem de to
år skyldes de ustabile vejrforhold i sommeren
2007, som har påvirket ynglesuccesen for de
sent ynglende fugle, mens det ikke var tilfældet
i 2006. Rørspurv og Løvsanger, der yngler
tidligere end Sivsanger og Rørsanger (se tabel
3), ser ud til i mindre grad at være påvirket af
det våde blæsende vejr, som satte ind sidst i
juni (efter periode 6), og som resulterede i, at
sommeren blev den vådeste i mere end
hundrede år (www.dmi.dk). I 2006 ser det ud
til, at en våd maj måned har påvirket de tidligt
ynglende arter, mens de senere ynglende fugle
har været begunstiget af sommerens varmere
vejr.

Vejrforholdenes indflydelse på årets produktion
af unger kan også ses ud fra forholdet mellem
unger og voksne fugle (tabel 4). I 2007
fangedes flere unger end gamle fugle af
Løvsanger, Gransanger, Musvit, Blåmejse og
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Rørspurv, mens der af Solsort, Sivsanger, Rørsanger og Grønirisk fangedes flest gamle fugle.
I 2006 er det kun Rørspurven, der fangedes færre unger af end gamle fugle.

Det bliver spændende at følge udviklingen i fuglebestandene ved Brabrand Sø i de kommende
år.

Tak
Tak til Jørgen Dahl, Vand og Spildevand, Århus Kommune for tilladelse til at benytte deres areal
til ringmærkningen og for at have stillet fangsthytte til rådighed for CES-projektet. Tak til Bjarne
Golles og Daniel Carstensen for hjælp med fangst nogle tidlige morgener.
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Fugleåret 2006
Jørgen Staarup Christensen & Peter Lange (red.)

Dansk Ornitologisk Forening, 2007

Fås i www.naturbutikken.dk, kr. 150,- (excl. porto)

Fugleåret 2006 er en nyskabelse inden for
dansk fuglelitteratur - efter svensk model.
Hæftet (184 sider) indeholder først og fremmest
Rapportgruppens gennemgang af observa-
tioner fra (i anledningen af premiere-udgaven)
både 2005 og 2006. Dernæst følger både SU-
og DATSY-rapporterne, mens der ligeledes er
blevet plads til beskrivelser af aktiviteterne
hjemmehørende under hhv. Fugleværns-
fonden, Ringmærker-foreningen, fugle-
stationerne og diverse udvalg under DOF. Der
er desuden særskilte beskrivelser af de 4 nye
arter for landet fundet i 2006 samt en op-
summering af DOFbasen anno 2006.

Det første, man umiddelbart bemærker, når
man står med Fugleåret 2006 i hånden, er
indtrykket af kvalitet. Forsiden prydes af et
særdeles fint foto af den lollandske Ismåge.
Billederne inde i bladet står i øvrigt ikke tilbage
for dette, og de mange kyndige fotografers
billeder er utvivlsomt udvalgt med stor omhu.
Alene disse gør bladet værd at se igennem.

Det kan dog varmt anbefales, at man lader
øjnene hvile på teksterne mellem billederne,
da der simpelthen er tale om et overflødig-
hedshorn af ornitologiske delikatesser. Her
findes masser af interessant læsning, som jo
ganske vist i en vis udstrækning har været
tilgængelig også før Fugleåret blev født, men
som aldrig tidligere har været præsenteret i én
og samme publikation. Netop dette er
Fugleårets største styrke.

Redaktørernes grundighed og omhyggelighed
skinner ret tydeligt igennem. En publikation
som denne, smækfyldt med faktuelle
oplysninger, kan dog umuligt være 100 %
”allergén-fri”. Der har således naturligvis været
reaktioner fra enkelte rundt om i landet, der (i
et eller andet omfang med rette) har været
pikeret over manglende eller fejlagtige
oplysninger om netop deres baghave.
Bevares, der er da sågar også et par stave- og
trykfejl hist og her. Sådan må det nødvendigvis
være - og da især, når man ihukommer, at
dette er en premiereudgave, som i parentes
bemærket har fået relativ begrænset støtte fra
moderorganisationen.

Den meget omtalte nytænkning af DOFs
bladstrategi er selvfølgelig atter i spil, men
spørgsmålet er, om man ikke blot må
indrømme, at kvalitet koster. Det er
undertegnedes klare holdning, at Fugleåret
bør være kommet for at blive, (næsten) koste
hvad det vil. Med den rette indstilling fra alle
sider kan Fugleåret blive en årligt
tilbagevendende begivenhed, der kan glæde
mange flere, end de lidt for få, der har valgt at
betale de meget beherskede 150,- kr.,
premieren kostede.

Anmeldelse
Af Andreas Winding
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Fuglene og.... Sigrid K. Ilsøe
Af Andreas Winding

Alder: 18 år

Bopæl: Brabrand

Familie: 2 fantastiske, den ene inklusiv to små søskende – den anden inklusiv to katte

Udannelse: Mat/Fys-3.g’er på Århus Katedralskole

Andre interesser: Jaeh – men ingen, som kommer i nærheden af fuglene, hvis man ser på,
hvor meget tid jeg bruger på dem. Men generelt er jeg vist meget nysgerrig. Falder jeg over et
interessant emne, søger jeg gerne mere derom, indtil jeg ved mere. Af andre interesser er
rejser, historiske emner, musik - både rytmisk og klassisk samt litteratur.

Hvorfor blev det fuglene?

Lige siden jeg var lille, har min far taget med
mig ud i naturen og præsenteret mig for fuglene.
Så det er vist ham, der skal have har æren for
min fugleinteresse. Men mønstret er nu ændret,
så det vist nu er mig, der viser min far fuglene.
I den første tid handlede det bare om fuglene
i vores have, indtil jeg i 2005 var med på min
første ungdomslejr til Vejlerne – det gav
interessen et ekstra skub, også fordi jeg nu
oplevede, at der var jævnaldrende, der delte
interessen!

I efteråret begyndte jeg at ringmærke, inspireret
af en ungdomslejr på Anholt, hvor det blev
introduceret. Var på ringmærkningskursus i
Gedser, og knyttede rigtig gode kontakter til
både stedet og til de lokale fuglefolk. Jeg er
også med til CES ved Brabrand Sø, sporadisk
ringmærkning ved Sølyst Naturcenter og når
jeg er i Blåvand, er jeg også med der.

Hvordan er det at have fugle som ungdoms-
interesse?

Min familie har hele tiden ment, at fugle er en
meget sund hobby, fordi man kommer så meget
ud i naturen. Mine kammerater fra gymnasiet
havde i starten et lidt blandet forhold til min
interesse – på den ene side syntes de, at det
var vildt nørdet; på den anden side blev det
også anerkendt, at jeg var så engageret og
vidste så meget om noget, som de anså for at
være så nørdet. Specielt mine morgentidlige

ringmærkningsseancer og de daglange ture
rundt i landet har medført en del undren!
Klassekammeraterne kan ikke lade være med
at teste min viden i diverse situationer, men nu
tror jeg, de har det fint med min interesse - så
længe de ikke selv skal med rundt og se på
måger...

Det er lidt ærgerligt nogle gange, at der er så
få jævnaldrende, som interesserer sig for fugle.
Jeg møder sjældent nogle i dagligdagen, men
så er der til gengæld ungdomslejrene, som
plejer at være rigtig hyggelige. Til dagligt
opvejes manglen på andre unge dog absolut
af de lokale fuglefolk her i Brabrand, samt dem
jeg kender rundt om i landet, som jeg også
næsten dagligt er i sms-kontakt med.

Hvilke arter og lokaliteter har du mest passion
for?

Som formodentlig alle andre har jeg et
lokalområde, jeg holder meget af. Det er Årslev
Engsø med fiskeørn, og Brabrand Sø med
ringmærkning og savisanger. Jeg er i det hele
taget meget glad for Århus og omegn. Af
steder længere væk kan jeg godt lide Blåvand
- der er både træk og ringmærkning, samt
Gedser, hvor det primært handler om
ringmærkning. Skagen er heller ikke at kimse
ad.
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Sigrid Ilsøe. Privat foto
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Egentlig har jeg ikke været så frygtelig mange
steder grundet, at jeg hidtil har været afhængig
af en villig chauffør, men det skal jeg nok
komme efter nu, hvor jeg selv må køre bilen.

Med hensyn til arter er jeg meget glad for
ringmærkningsarter – altså alle fugle, der ender
i et net. Men også fugle med større vingefang
tiltrækker min opmærksomhed, måske lige
med undtagelse af fiskehejren...

Hvad hører til dine bedste oplevelser med
fuglene?

Årh, den er svær! Det lykkedes mig en aften
sidste år at få min mor til at bringe aftensmaden
ned til Årslev Engsø, så vi kunne spise den i
aftensolen. Det var en rigtig dejlig lun aften, og
midt under maden dukkede fiskeørnen op og
begyndte at fiske lige ud for os. Det var noget
af en oplevelse!

Mine to nyeste største hits (Langhalet Torn-
skade og Rosenmåge) var også meget store
oplevelser. Det er en ret speciel oplevelse at
twitche: Nervøsiteten på vejen derhen, glæden
ved at se fuglen og sejrsøllen bagefter. Det er
rigtigt hyggeligt!

Men faktisk synes jeg, det er rart, hver gang
jeg er ude i felten. De folk man møder, ornito-
loger eller ej, er altid meget flinke og vil gerne
dele deres oplevelser og erfaringer.
Ungdomslejrene hører også til i denne kategori,
de er én lang god oplevelse, både fuglemæssigt
og socialt. Ringmærkningsdagene ved
Brabrand Sø er også meget hyggelige – vi
fanger måske ikke altid så meget, men det
bliver let opvejet af det sociale.

Hvad hører til dine værste oplevelser med
fuglene?

Jeg har prøvet nogle ture, hvor vejret var så
elendigt, at jeg bogstaveligt talt ikke så en
eneste fugl, og det er ikke så sjovt. Dips er
heller aldrig sjove, men det bøder gravøllen
bagefter på.

Har du nogen tips til andre fugleinteresserede?

Kom ud i naturen – jo mere man befinder sig
udendørs, jo mere ser man jo! Samtidig synes
jeg, det er meget vigtigt, at man forholder sig
åbent og venligt overfor andre – både andre
fugleinteresserede og folk, der bare lige vil
kigge lidt. Det gør oplevelsen større for både
en selv og for de andre. Jeg har tidligere
oplevet enkelte gange, hvor jeg som ung pige-
fuglekigger nærmest blev lagt på køl, og den
oplevelse vil jeg gerne spare andre for.

Hvad glæder du dig til i fremtiden?

Nu får jeg jo (forhåbentlig) min studenter-
eksamen her til sommer, så jeg glæder mig til
derefter at kunne benytte mere af min tid på
fuglene. Jeg vil gerne ringmærke noget mere,
hvilket nok primært kommer til at foregå i
enten Gedser eller Blåvand, hvis jeg får
muligheden. Jeg glæder mig også til at køre
efter nogle flere hits, og få nogle flere oplevelser
med fuglene. Her i den nærmeste fremtid
glæder jeg mig mest til at ringmærke ved CES
ved Brabrand Sø igen, hvor det bliver sjovt at
være med som ringmærker - og ikke kun som
sekretær. Længere ud i fremtiden kan jeg ikke
se lige nu.
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Ørnetur til Skåne 7. - 9. marts 2008

Af Nick Wrigley

Bussen var fyldt med 27 ørnefreaks denne gang – på en helt igennem fin ørnetur
til Skåne. Vejret var meget flot om lørdagen – og mindre flot om søndagen (specielt
søndag eftermiddag, hvor vi fik en del regn). Vi boede på Blentarp Vandrerhjem –
et fint sted, og et meget gæstfri værtspar. Vi kørte fra Århus fredag eftermiddag i
Natours-bussen – rummelig og (sagde Anton) fin at køre i. Om lørdagen besøgte
vi Ilstorps Enge, Sövdesjön, Snogeholmsjön, Krageholmsjön, Fyledalen og
Kåseberga ude ved kysten; og om søndagen besøgte vi Krankesjön, Vombs
Enge, Vombsjön og til sidst Getterön, hvorefter vi tog færgen hjem fra Varberg.

Referater fra ture

Og fugle var der masser af! Vi har nok alle
sammen forskellige højdepunkter fra turen,
og det er altid meget forskelligt, hvad vi husker
bedst. Men for mig var lørdag morgen ved
Sövdesjön en specielt dejlig oplevelse. Her så
vi i hvert fald tre forskellige havørne og to
forskellige kongeørne, samt 20-30 røde
glenter. Og vi så dem ganske godt, og ret tæt
på i morgensol. I Sövdesjön var der også lille
skallesluger – altid en særlig nydelse efter min
mening – samt hvinand og stor skallesluger. I
det hele taget var dette en lykkelig start på
turen. Men andre lokaliteter glimrede også –
f.eks. blev der set lille flagspætte ved
Snogeholmsjön, traner over Krageholmsjön,
havlit (tæt på) og blå kærhøg ved Kåseberga,
sortspætte i Fyledalen, havørn igen ved
Krankesjön, blisgæs og sædgæs i rå mængder
ved Vombs Enge, en vandrefalk meget tæt på
også ved Vombs Enge, masser af ænder ved
Getterön, og røde glenter og grågæs alle
vegne.

Som krydderi på tilværelsen var der en meget
omdiskuteret fjeldvåge(?) ved Vombs Enge –
måske var det alligevel bare en lys musvåge?
Der var delte meninger i bussen.

Stemningen i gruppen var helt i top, og det var
en stor fornøjelse at være på tur med en så
entusiastisk gruppe. Pia vandt konkurrencen
om at gætte, hvor mange fugle vi så hele
weekenden. Peter og Jens var som altid meget
kyndige ledere. Jens sørgede for en meget
vanskelig quiz lørdag aften (fuglenavne på
svensk). Peter (bistået af Lærke) serverede
diverse snacks, slik og endda rødvin for de
sultne ornitologer fredag og lørdag aften. Et
flot træk! Eneste skår i glæden var, at Bent
måtte tage tidlig hjem på grund af sygdom. Vi
håber alle, at han nu er kommet helt ovenpå
igen. Anton var naturligvis sikkerheden selv
som chauffør.

Alt i alt: efter min mening findes der simpelthen
ikke en bedre måde at tilbringe en weekend
på! Kan varmt anbefales til alle. Tak for turen
alle sammen!
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Første søndag i måneden = Fugletur fra Ry Station.

Af Alan & Rita Hazell

3. februar 2008 mødtes 15-20 mennesker ved Ry Station kl. 9, selv om vejret var
lidt køligt, ikke frost, men temmelig strid vind fra sydlig retning. Turleder Claus var
forberedt og foreslog, at vi lod turen gå langs klosterkanalen fra Klostermølle for
at være lidt i læ.

På vej til startpunktet standsede karavanen
ved Klosterengen fordi vi havde set et par
svaner og grågæs, men da vi nu var stået ud af
bilen skulle vi da lige checke for stor tornskade,
den holder til heromkring hver vinter - jo, der
sad den jo i et lille træ ikke så langt inde på
engen, så et par skoper blev stillet op, så alle
kunne nyde synet af kræet, selv om en af
deltagerne – måske en anelse skuffet - sagde:
”Den er da ikke ret stor”. Ja, alt er jo relativt, og
vi kunne ikke på stedet fremtrylle de mindre
tornskader.

Fra Klostermølle gik vi op langs Klosterkanalen
helt op til overløbet. Undervejs kunne vi nyde
flere slags mejser - mest støjende nok
spætmejserne - samt småflokke af grønsisken.
Et par træløbere fik vi da også lejlighed til at
studere. Overløbet svarede til betegnelsen,
og vanddybden var sådan at ingen vovede sig
over, og vandstæren, som gerne holder til her,
var der intet tegn fra, så vi vendte om for at gå
tilbage langs den anden side af kanalen. Først
ville vi dog indtage den medbragte kaffe.

Underholdningen leveredes af en flagspætte
og af Lenes kaffe i ’self heating’-container:
Først skulle et låg i bunden fjernes ved hjælp
af en ring, som vanen tro gik af, men det
klarede turleders kniv. Dernæst skulle der
trykkes på en knap, hvorved vand og brændt
kalk blandedes, og så skulle kaffen blive varm.
Desværre går kemiske reaktioner
langsommere når det er koldt, så Lene måtte
spise sin ostemad tør og kaffebeholderen gik
tilbage i rygsækken.

Tilbage ved Klostermølle meldte isfuglen straks
sin tilstedeværelse og mens vi kiggede efter
hvor den sad, fandt Lene, at kaffen nu var
blevet så varm, at koppen kunne åbnes; men
hvis det havde været rigtig koldt, ville kaffen
nok være kølet lige så hurtigt som
kalklæskningen varmede den, så produktet
kan ikke anbefales til kolde dage. Et par
deltagere fik imens øje på en stor fugl, over
Mossø; en havørn? Den kom østfra og
forsvandt i en pilebusk på Emborg Odde. Som
de forsigtige jyder vi er, valgte vi dog ikke at
sætte den på turlisten.

Endelig blev isfuglen fundet, siddende frit
fremme i en busk, alle skoper blev indstillet på
den, og alle fik den set rigtig godt fra forskellige
vinkler, så godt at vi endte med at kritisere
Jens Kirkegaards tegning på planchen bag
os, den manglede detailer i den streg, kræet
havde bag øjet.

Dermed sluttede turen i højt humør med en
velfortjent tak til turlederen.

Et par optimister lagde hjemturen forbi
Hulbakken ved Emborg, og ganske rigtig – en
yngre havørn kom flyvende og satte sig til
hvile i en pilebusk - ganske som set fra
Klosterladen.

PS: Vi er mange, der håber, at disse ture
fortsætter mange år endnu, selv om vi godt
forstår at turlederne kan have svært ved at
afse så mange søndag formiddage år efter år.
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Tur til Sønderjylland 3. maj 2008

Af Birgitte Locht Andersen

Afgang fra Musikhuset ca. 8.30. Det var overskyet fra morgenstunden, men solen
kom frem op ad dagen, og det blev rimelig varmt, som meteorologerne havde
lovet. Der var 22 tilmeldte, 12 kvinder(!) og 10 mænd. Peter Lange og Bjarne
Golles var turledere.
Der er store forventninger til serviceringen på
DOF-turene, så der var sørget for de
obligatoriske rundstykker og te/kaffe. Med godt
humør og forventningens glæde kørte vi mod
Sønderjylland i en anden bus end ventet, da
John Simoni desværre måtte melde afbud. Vi
så frem til at se egnstypiske specialiteter:
Blåhals, turteldue, sortstrubet bynkefugl,
fyrremejse og lille flagspætte. Men, men, men,
jeg må med skam melde, at flere af arterne
glimrede ved deres fravær. Den eneste af de
nævnte arter vi så, var sortstrubet bynkefugl.
Var vi skuffede? Måske lidt, men turen bød på
rigtig mange gode oplevelser alligevel og
hyggeligt samvær. Blandt deltagerne var flere
meget kompetente fuglekendere, så der var
altid en i nærheden, man kunne spørge til
råds. Det er rart, at ingen holder på deres
viden, alle er interesserede i at dele deres
oplevelser, viden og erfaring. Man kan ikke
komme med dumme spørgsmål eller dumme
sig ved at sige noget forkert.

Under køreturen fik vi udleveret en folder over
Frøslev Plantage og Mose. På E45 ved
Haderslev fløj en rød glente over vejen tæt på
bussen, og formanden så en syngende
sanglærke! Her må trækkes på smilebåndet.
Sortkragerne steg i antal, efterhånden som vi
kom sydpå.

Første stop Frøslev Plantage, hvor lokale
Jesper Tofft tog imod os. Vi lyttede efter
turteldue, som var hørt i den anden ende af
plantagen, men fik den ikke. Tidspunktet på
dagen var ikke det bedste - lige i siestaen,
hvor mange fugle holder inde nogle timer. Det
var også først på sæsonen, så nogle fugle var
endnu ikke ankommet. Vi så dog sortstrubet
bynkefugl.Andet stop Frøslev Mose.

Her så vi en del forskellige fugle, hvor jeg bl.a.
skal nævne flere sortstrubede bynkefugle til
sammenligning med almindelig bynkefugl. 3
gøge (hanner) lod sig ikke skræmme af os, så
dem kom vi bemærkelsesværdigt tæt på. Vi så
blå kærhøg, hedehøg og rørhøg, ligesom et
tranepar, der ynglede i mosen.

Tredje stop Tinglev Mose. Her var et fugletårn.
Vi delte os, så nogle blev ved tårnet, mens
andre gik ad stier rundt i mosen. De fleste af os
hørte græshoppesanger, vandriksen kom med
enkelte grynt og nogle hørte rørdrum.

Fjerde stop Saltvandssøen. På vej dertil gjorde
vi holdt ved Hasberg Sø for at se på sortterner.
Mens vi stod der, fløj en rørdrum op og satte
sig i kanten af sivene. Den var svær at få øje
på, men nogle af os var heldige at se den,
inden den igen forsvandt ind i sivene. Det er
altid sjovt at se en fugl, der sjældent viser sig.
Ved Saltvandssøen var der mulighed for at se
nogle af de almindeligste vadefugle tæt på.
Der var ingen plantevækst til at skjule dem.
Fuglene var i så rigeligt tal og så tæt på, at vi
rigtig kunne studere dem. Meget pædagogisk.
Bramgæs var der tusindvis af og enkelte
mørkbugede knortegæs.

Femte stop Aventoft/Møllehus/Lægan.
Grænsehandel - og en rigtig god biotop for
blåhals.  Vi fik desværre hverken set eller hørt
den, da vi nok var der for tidligt på aftenen.
Blåhalsen synger normalt først ved solnedgang,
men chaufføren skulle være tilbage i Århus kl.
23, så vi blev nødt til at forlade Sønderjylland
kl. 20. Solen skinnede stadig på det tidspunkt.

På vejen hjem til Århus tog chaufføren
mikrofonen og sagde tak for turen. Han havde
ikke samme interesse som os, men gav udtryk
for, at det havde været interessant for ham at
se steder, han ikke plejede at komme.



24

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 15.6. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: Inside i Hammel kl. 19.00

Folk som vil opleve fuglelivet i vores nye store kommune bør
deltage.Der er mange fine lokaliteter bl.a. ådale, engdrag, søer og
skove. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert,
fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.

Turleder: Svend Møller Jensen, Søften (8698 6503) og Peter Hjeds, Foldby
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 22.6. Åbent tårn ved Årslev Engsø
Mødested og tid: Trætårnet midt på sydsiden af søen - nås fra stien rundt om

søeneller fra P-pladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg.
9.30 - 12.00.
Kom og oplev sommerens fugleliv ved Årslev Engsø. Engsøen har
nu fungeret i mere end 5 år som et naturligt renseanlæg og er
samtidig blevet en spændende og velbesøgt fuglelokalitet. Lokale
ornitologer og naturvejleder bemander fugletårnet og fortæller om
søens fugleliv.

Turleder: Lokale ornitologer fra Dansk Ornitologisk Forening ognaturvejleder
Bjarne Golles.

Arrangør: DOF Østjylland
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Tirsdag 1.7. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: Sløjfen i Hadsten kl. 19.00

Folk som vil opleve fuglelivet i vores nye store kommune bør
deltage.Der er mange fine lokaliteter bl.a. ådale, engdrag, søer og
skove. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert,
fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.

Turleder: Svend Møller Jensen, Søften (8698 6503) og Peter Hjeds, Foldby
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 6.7. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 9.00

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

Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 3.8. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 9.00

Se beskrivelsen søndag d. 6. juli
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 17.8. Grøn søndag ved Gudenåen.
Mødested og tid: Randers Naturskole, Gudenåvej 20, Randers kl. 10.00-15.00.

Temadag for hele familien. Der er dagen igennem mange aktiviteter
i gang så som naturværksteder, historisk værksted og mulighed for
at sejle på åen i Randers-kaagen eller i kano. Fugletårnet med
udsigt over Vorup Enge vil være bemandet af DOF’s Randers-
gruppe hele dagen. Der vil desuden kunne købes frugt, kage og
drikkevarer i den Grønne Café på stedet.

Arrangør: Randers Naturskole, Historisk Værksted, Randers Naturklub, DOF
m.fl.Information: Randers Naturskole 86432537.

Søndag 24.8. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: Kulturhuset i Hinnerup kl. 10.00

Folk som vil opleve fuglelivet i vores nye store kommune bør
deltage.Der er mange fine lokaliteter bl.a. ådale, engdrag, søer og
skove. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert,
fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.

Turleder: Svend Møller Jensen, Søften (8698 6503) og Peter Hjeds, Foldby
Arrangør: DOF Østjylland

Tirsdag 26.8. Fugletur til Øster Tørslev Kær.
Mødested og tid: Fugletårnet i Øster Tørslev Kær (kør ad Kærvejen i Ø. Tørslev) kl.

18.00.
Vi mødes ved det nye fugletårn på pumpestationen i Øster Tørslev
Kær. Herfra er der en fin udsigt over fjordlandskabet. Bagefter går vi
en tur ud ad diget. Der vil på turen være god chance for at se en
eller flere fiskeørne, som netop på denne tid opholder sig i Randers
Fjord på deres træk mod syd. Desuden vil der være flere arter af
ande- og vadefugle i området.
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Se også Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).

Turleder: Benny Kristensen og Lars Tom-Petersen (86418164).
Arrangør: Randers Kommune.

Søndag 7.9. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 9.00

Se beskrivelsen søndag d. 6. juli
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 14.9. Kystens fugle ved Sødringholm.
Mødested og tid: Sødringholm Gods (parkering ved laden bag kirken) kl. 9.00-12.00.

Vi vandrer fra Sødringholm Kirke over heden og ned til kysten. Her
vil vi kigge efter rastende fugle ved mundingen af Randers Fjord.
Gode chancer for at se mange forskellige vadefugle, ænder og ikke
mindst de lysbugede knortegæs, som området er kendt for. Også
god chance for at se sæler.

Turledere: Lars Tom-Petersen og Lars Maagaard (25441697).
Arrangør: Randers Kommune.

Tirsdag 30.9. Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emne endnu ikke fastlagt. Se nærmere på vores hjemmeside
www.dofoj.dk

Søndag 5.10. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 9.00

Se beskrivelsen søndag d. 6. juli
Arrangør: DOF Østjylland
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Bestyrelsen

Kontaktpersoner

Peter Lange (formand, rep.mdl.)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 950341
peterlange@dofaarhus.dk

Ole Jensen (kasserer, (rep.mdl.)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 14
ofj@ofj.dk

Bjarne Golles (rep.mdl.)
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43
bg@nat.aarhus.dk

Peter Hjeds (rep.mdl.)
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 86 49 63 08
peterhjeds@hotmail.com

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

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 86 48 82 75
jensbonde@elrotel.dk

Andreas Winding
Bogfinkevej 2
8654 Bryrup,
Tlf. 21 78 13 70
soravnen@dofaarhus.dk

Ann Pia Jørgensen
Tornhøjvej 1, Koed
8560 Kolind, Tlf. 87 74 06 06
pia@koeds.net

Morten Jenrich Hansen
Klokkeskovvej 17 H
8260  Viby J., Tlf. 24252809
m.jenrichhansen@oncable.dk

Henrik Søndergaard (suppl.)
Svalevej 11, Hadbjerg
8370 Hadsten,
Tlf. 86 91 40 36
pluvialis@mail.dk

Arne Højgård (suppl.)
Nyvej 1 A
8340 Malling
Tlf. 86930325/72275465
ARHO@fvst.dk

Jette Lynge Jensen (suppl.)
Damsbrovej 25 B, 1.
Norring, 8382 Hinnerup
Tlf. 25563328
lynge.jensen@hotmail.com

Kurt Strebel (suppl.)
Åkrogs Strandvej 37 A
8240 Risskov
Tlf. 86171140
strebel@oncable.dk

Norddjurs Kommune Jens Bonde Poulsen

Favrskov Kommune Peter Hjeds / Svend M. Jensen, Holmelundsvej 29,
Søften, 838P2 Hinnerup, 86 98 65 03

Odder Kommune Peter Lange

Randers Kommune Lars Tom-Petersen, Niels Ebbesensvej 58,
8900 Randers, 86 41 81 64, larstom@proinfo.net

Samsø Kommune Mogens Wedel-Heinen, Østerløkkevej 52,
8305 Samsø, 86 59 08 48, mowh@post.tele.dk

Silkeborg Kommune Andreas Winding

Skanderborg Kommune Peter Lange

Syddjurs Kommune Joy Klein, Kirkevænget 2, Feldballe,
8410 Rønde, 86 36 71 60, joyklein@post.tele.dk

Århus Kommune Morten Jenrich Hansen

Fredningsudvalget Peter Lange

DOFbasen Peter Lange

Rapportgruppen Flemming Holmslykke Nielsen, Humlevej 24,
(Fugle i Århus amt) 8543 Hornslet, 86 97 96 91, flemming.holmslykke@mail.dk

Rovfuglegruppen Svend Møller Jensen, Holmelundsvej 29, Søften,
8382 Hinnerup, 86 98 65 03

Sløruglegruppen Peter Hjeds
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Returadresse: Peter Lange, Tujavej 16, Stjær, 8464 Galten.

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.


