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FRA REDAKTIONEN:

Sorn det fremgår af regnskabet
j-nde i bfailet, har læserne igen i
år været meget flinke ti1 at sende
penge ti1 Havrevimpen - tak for
clet !

Penge er som

cler skal også stå
- men også her kan
(sidste år var det

Vi håber, at den større stof-
mængd.e i år er tegn på at det går
mod lysere tider. Te.gninger og fo-
tografier er også velkomne. Der
behØver ikke være fugle på, men

f . eks . l-okaliteter e.Iler f ofk.
Deadline er staclig 1. januar,

men gerne før,

bekendt ikke a1t,
noget på siderne
vi komne med ros
jo mere ris!)
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Enebæroclde

Dovns Klint
Møde 3 P1an1ægning af eks.
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Helnæs ticl: Se nærnere i nFugJ-err.



FRA GEN ERALFORSAM L! NGEN:
ÅnseenerNrNcEN FoR 1984

Medlemstallet er i stadig
stigning. Vi har nu 551 medlemmer,

en fremgang pL 23.
Der har i 1!8i* været afholdt

ikke færre end 27 ekskursioner,
heraf /+ busture tiI rrudenøsrr 1o-
kaliteter.

På Teknisk skole har der væ-

ret afholdt 7 møder, så aktivite-
ten for medlemmerne har i hvert
fa1d været stor.

Havrevimpen udkom i 1984 med

20 sider. Af et Ioka1b1ad at være

mener vi, at den har en fin stan-
dard.

Under en udstilling 1 Fyns

Forun har vj- haft en stand, der
fortalte om Ornitologisk Forenings
arbe j de .

I Fredningsgruppen har akti-
viteten ikke været alt for stor i
1984, men vi har dog deltaget i
clrøftelserne omkring fredningen
og oprettelse af vildtreservat i
Tryggelev Nor. Vi har lavet en re-
degøre1se om det spegede sagsfor-
løb vedr. Flem1øse Grave. Der er
lavet en indsigelse ti1 Fyns Amt

mod anIæggelse af en havn ved Vi-
gerØ i Odense Fjord. Der er an-
meldt, at vandstanden i nogle mo-

ser på Enebæroclde er sænket, og på-

Hofmansgave har amtet i øvrigt
fulgt vore forslag ti1 pleje af
området.Endvid.ere er vi sanmen med.

D.N. igang med en prioritering af
fredningsforslag- for Fyn.

Lokalitetsregisteret får sta-
dig væk en de1 optæ11inger ind fra

4

forskellige fynrrko l okaliteter,
omend ikke heft oiL mogot, som vi
kunne ønske os.

Lokalrapport over fugleiagt-
tagelser for 1982 er udkommet. Den

er på tr3 sider - UtroJ-igt så mange

fug1e, der i grunden ses. - Rap-
porten for 1983 er også tige ved

at være færdig. De kan begge fås
ved henvendelse tiI kontaktadres-

Rovfuglegruppcn har gJort et
mægtigt arbe j de , i kko m I nd st med

at registrere Rørhøgo, Dor er nu

ikke færre end 1I0 pnr på Fyn.
Søren Bøgelund har chor:kot de f1e-
ste. Endvidere el- 11o r rrogle index-
områder, hvor a1lo rov0uglene op-
tæ1Ies. Dette er nu rrrlv !dot til
optæ11ing om vinternn oJlnå.

Statsskovvæsenol, har købt den

sydligste gård på Langoland med

Dovns - og Gulstav Kl Int,or. Endvi-1
dere arbejder de med al, opsætte et
fugletårn ved Arreskov Sø. Det
skull-e jo give os bedre mullgheder
for at se på fugle disse to ste-
der.

Et lokale har vi stadig ikke
fået. Det viste sig at være nød-
vendigt med nogle ændringer i vo-
res vedtægter, for at vi kan komne

i betragtning.
Det er med beklagelse, at vi

har fået at vid.e, at Gunnar Knud-
sen har besluttet at stoppe be-
styrelsesarbejd.et. Gunnar har ud-
ført et stort arbejde, især med

planlægning af ekskursionor og m/-
der.

fndtil næste bestYrelsesmøde
supplerer bestyrelsen sig se1v.

Driftsre gnskab

Tilskud fra DOE's hovedforening
Renteindtægt
Havrevimpen
0bs. liste
Porto, te1f. , papir
Ekskursioner og nøder

Bibliotek
Efterår s1e j r
Skrivemaskine
Diver s e

Che ckbeholdning
Girobeholclning

Kapitalkonto

Beholdning pr.
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) l+7 8 ,l)
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Balanc e

6efi,lz

Ba.lance 68L3,72 6eL3,7z

sien. P. Hvenegaard

Revi s ion

Ovenstående regnskab er revideret d'd.
A11e posterlnger er afstemt efter bilag. Indestående på checkkonto og

giro er kontrolleret ved kontoudskrift fra sparekasse samt seneste kon-

touddrag fra girobanken. Der er ikke konstateret regnskabsmæssige ure-
gelmæssigheder af nogen art.
Det bemærkes, at der kun foreligger et bilag for efterårslejrens sam-

lede und.erskud. Efter revisors opfattelse bør der også indgå et ind-

tægtsbilag i regnskabet.
Ringe, |1. januar IP85



LOVE:

Som nævnt i årsberetningen,
sku11e der laves en 1ovænclring af
lokalafdelingens 1ove. Dette er
sket, og cle nye love blev enstern-
rnigt vecttaget på general-forsanlin-
en den 2[. januat l)8J.

De nye love ser herefter så-
lecle s ud:

1.
Lokalafclelingen for Fyn on-

fatter aIle med.lemuer tilme1dt i
Fyns Ant. Lokalafdelingen er hjem-
nehørend.e i 0dense Kommune og er en
afcleling af landsforeningen Dansk

Ornitologisk Forening.
2.

Lokalafdelingens formå1 er at
varetage foreningens opgaver på 1o-
ka1 p1an, heruncler at arrangere
ekskursioner, nøder og andre med.-

lemsaktiviteter. Foreningsarbe jdet

6

skal bI.a. give b6rn og unge untler
25 år mulighed for virksomhed og

kamneratligt samvær med Jævnalclren-
cle i d,eres fritid. Endvldere bi-
står lokalafclelingen i koordlnati-
on rned hovedbestyrelsen de 1oka1e
freclningsnyndighecler med sikring
af områclets fuglefauna og fuglelo-
kaliteter. Iøvrigt repræsenteres
lokalafclelingen i forholdet ti1
mynclighederne af hovedbestyrelsen,
ligesom udadrettecle aktivj-teter i
det hele taget foregår i forståe1-
se ned hovedbestyrelsen.

t.
AI1e foreningens nedlenmer har

adgang tiI lokalafdelingens arran-
gementer. Valgbar ti1 lokalafcle-
lingens bestyrelse og stemmeret ved
afdelingens generalforsamllng og

skri-ftlige valg har dog kun mecl-

lemner af lokalafdelingen.
Lokalafclelingens arrangenen-

ter kunalgøres i foreningens nedde-
leIser.

lr.
Lokalafdelingen ledes af en

bestyrelse på højst 7 mecllenmer.

Kun metllernmer over 18 år er
valgbare.

Kanclidater ti1 bestyrelsen op-
stilles af alenne e1Ier vecl skrift-
1ig indstilling fra nindst 10

stil1ere. Bestyrelsens kaniliilater
skal neddeles ved indvarslingen ti1
generalfor s amlingen .

Såfrent der ikke er flere op-
stillecle end ledige pladser be-
tragtes kanclidaterne son valgt og

den skriftlige afstemning bortfal-
d.er. Den skriftlige afstemning skal
være afsluttet inden 8 uger efter
generalforsanJ.ingen, og resultatet
kunclgøres i clen først efterf6lgen-
ile foreningsnedalelelse.

Valg ti1 lokalafdelingens be-
styrelse og hoved.bestyrelse sker
samticlig hvert år. Posterne besæt-
tes for /* år ad gangen, såletles at
halvd.elen er på valg hver gang.

Bestyrelsen væ1ger selv sln
formand og kasserer, sant besten-
mer hvem der skal beklæcle andre
hverv, der nåtte være behov for.

).
Bestyrelsen er ansvarlig o-

verfor hovedbestyrelsen, og af1æg-
ger årligt inden udgangen af ja-
nuar regnskab, der revid.eres af 2

af hovedbestyrelsen godkendte re-
visorer.

Lokalafcleli-ngens regnskabsår
følger kalencleråret.

Lokalafdelingens bestyrelse
væ1ger hvert år repræsentanter til
foreningens repræsentantskab. Der

væ1ges 1 repræsentant for hver 100

mecllenner, dog rnind.st 2.
6.

Lokalafdeli-ngens generalfor-
samling afholdes inden udgangen af
januar månecl, og indvarsling skal
ske i foreningens med.delelse, iler
nå værti afleveret ti1 postvæsenet
senest den 15. dag før general-
forsarnlingen.

Inclvarslingen skal indeholde
ilagsorden mecl i hvert tilfæ1ile f ø1-
gencle punkter:

1: Valg af dirigent.
2: Beretning on afdelingens

virksomhed i det forløbne
år.

l: tr'remIæggelse af det revicle-
recle årsregnskat ti1 goct-

kendelse.
{: Hvert anclet år:Fren1æggel-

se af kantlidatliste ti1
bestyrelsesvalg.

5: Valg af revisor
sorsuppleant.

6: Eventuelt.

og revr_-

Forslag fra medlemmer nå, for
at kunne gøres ti1 genstand for
generalfor s arnling sbe s lutning være

bestyrelsens formand i hænde inden
den 1. clecember, og de kund.gøres

på indkaIdelse ti1 generalforsan-
1ing.

Vecltagelser på generalforsan-
lingen sker ved sirnpelt stenme-
flertal und.tagen vecltægtsændring-
er, hvortil kræves minclst 2/3 "t
d.e afgivne stemner. Afstenningen
på generalforsamli-ngen sker ved



hånd.scprækning, såfremt ikke
skriftlig afstemning begæres af
clirigenten e11er mindst 25 medlem-

r.er.
Ekstraordinær generalforsam-

ling kan afholcles på foranlednj-ng
af bestyrelsen e1ler ved skriftlig
begæring herom,frensat overfor be-
styrelsen med, angivelse af ennet
af mindst 25 medlemmer.

Bestyrelsen er pligtig at 1a-
ile en såclan generalforsamling af-
ho1d.e senest 8 uger efter, at be-
gæringen er inclgivet, dog så1edes

at månederne juni' ju1i, august og

december ikke rnedregnes.
Vigtigere generalf orsamlings-

beslutninger skal kundgøres i for-
eningens rnedclelelser.

7.
Med.lenskab af foreningen kan

opnås ved henvendelse ti1 lokalaf-
delingens bestyrelse, der ninclst 1

gang månecllig videresender inil-

neldelserne ti-1 foreningens
tor.

Mecllemskontingentet indsendes
ti1 foreningen, der refunderer 1o-
kalafdelingen et beIØb ti1 det af
repræsentantskabet vecltagne fore-
ningsbuilget. Overskud af arrange-
menter afholtlt af lokalafdelingen
tilfalder clenne og ind.går i tlens

regnskab.
a

Ti1 lokalafclelj-ngens op1øs-

ning kræves vedtagelse på en af
hovedbestyrelsen indkaldt 1oka1

generalforsanling ned. 2/3 rnajori-
tet af cle afgivne stenner.

Lokaler, inventar og rnateri-
aler m.v. cler er indkøbt for kom-

nunens midler skal vetl lokalafde-
lingens op1øsning tilfalde børne-
og ungdonsarbeJclet i Od.ense Kornmu-

ne. Lokalafdelingens 6vrige formue

tilfalder vetl opIØsning landsfore-
ningen.

kon-

RØRHØGEN IFYNS AMT:

Rørhøgen har gennern de sidste
ti år været genstand. for landson-
fattende inventeringer. UntlersØ-

gelserne blev indtil 1981 udført
i Rovfuglegruppens regi, i 1982-81+

son 1ed i Projekt Status. Formå1et

har været at registrere a1le Yng-
leforekomster, med henblik På at
overvåge bestandens uilvikling. I
forbi-ntlelse rned registreringerne
er til-lige inclsamlet et stort ma-

teriale over ungeProcluktionen.

I

Fyns Amt er et af cle beclst

untlersøgte onråder. Era perioden
),9'75-79 er cler år1igt oplysninger
fra alle regelmæssigt besatte 1o-

kali-teter, og for perioden 1980-8i+

er der gjort store anstrengelser
for at få undersØgt sarntlige Po-
tentielle yngleplaclser hvert år.
BESTANDENS UDVIKLING

Rørhøgen har for lanclet son

helhecl haft stærk fremgang intlen-
for cle seneste ti år. Derrne Posi-

Fig.2: Bestandsudviklingen hos Rørhøg i Fyns amt 1975-84

1978 t979 1980 1981 1982 1983 L984

Antal par m/5 unger
Antal par m/4 unger
Antal par m/3 unger
Antal par m/2 unger
Antal par m/1 unge

Antal unger pr.par 2'7O 2'19 2'57 2,77 2'53 3'26 2'43

;1;;i,"21
347L5233323
5L41010261730

Kontrollerede yngleforsøg 11 27 36 56 79 9l LoZ

Mislykkedeyngi"Io."rg - 1 5 5 2 6 8 6

Pct. mislykkede Yngleforsø 9 18 14

Tab.2: Ungeproduktionen af Røthøg

tive udvikling har også været gæ1-

dentle for FYns Ant. På grundlag af
registreringer under Atlas-projek-
tet (19?1-?/+) vurclerecle DYbbro

(19?6) bestanden ti-1 8-12 Par. I
1984. har der Ynglet 110 Par i FYns

Amt. Selvon Dybbro måske und'ervur-
ilered.e bestanclens størreIse, er der

således tale om en nangedobling af
anta1.let af YnglePar indenfor en

periode på kun 10 år.
Ti1 sammenligning kan nævnes,

at bestanden i hele landet blev
opgjort ti1 110-120 Par i l97A-73,

og til 510 par i 1983 (J6rgensen

in press), I 1984 har cler været

1id.t under !00 ynglepar i Dannark'

Fyns Ant har sålecles haft en stør-
re procentvis frerngang encl de f1e-
ste øvrige clele af Dannark.

Bestandsudviklingen i cle en-
kelte deJ-e af Fyns Amt frengår af
Fig. 1. Nordfyn har haft uafbruclt
fremgang i ite ti år. Det sanme gæ1-

der Langeland,med undtagelse af et
par uforklarligt svage år 197'l-78
(to år, hvor bestanden på clet nær-

liggende Lolland var i stærk frem-

CanC). På Sydfyn synes bestanden at

i Fyns ant 1978-84.

være stagneret, og der er konsta-
teret en svag tilbagegang i tle se-
neste to år.

GEOGRAFlSK FORDELING

For at få et incltryk af clen

geografiske forcleling, er Fyn på

Fig. 2 opstillet i fire regioner'
hvortil kommer Langeland sarnt øer-
ne sycl for Fyn. Bestandsstørrelsen
i hver af di-sse seks regioner fren-
går af Tab. 1.

Langeland har den tætteste be-
stand, iclet cler i 1984 var l1 Par
på den 280 km2 store Ø (11,0 par
pr. 100 tm2). For den resterenale
de1 af Fyns Amt var tætheden i
1984 på 2,5 par pr. 1oo km2. På

Fyn find,es den tætteste bestand. i
clet NV-1ige område. Sydfyn har re-
lativt få par.

På øerne syd for Fyn har Rør-
hØgen ynglet på Tåsinge siden 1980.
TiI øer ned 1ængere afstand ti1
Fyn-Langelancl ind.vandrecle den clog

ikke før i 1982, og dlen fincles nu

ynglende på, fr.rØ (3 p"r)
Dre j @ og HalrnØ .

LvØ,



Fig.1: Opdeling af Fyns amt i seks
regioner ( se Tab. 1 )

UNGEPRODUKT]ONEN

Ungeprocluktionen, d.v.s. an-
taIIet af uclfløjne unger pr. par'
er god i Fyns Ant. Den gennemsnit-
lige år1ige ungeproduktion i peri-
oclen 1971-83 har for lanclet som

helhedt ligget på, 2,66 udfløjne un-
ger pr. par. I Fyns Ant har unge-
procluktionen i 19?8-84 ligget på

2,19 - 3,26 ::nger pr. par (tab.2).
I begge tilfælcle er tallene bereg-
net på grundlag af antal par, der
gennenf6rer yngleforsøget necl suc-
ces. Det er kun et beskeclent antal

Å.: NV Nø Sv Sø Lr øer Iå1t besEand

Tab. l: Antal reeisr!erede ynBl€par af Rørhø8 i Fyns a@t
1975-84. AnralleE i kolonnen "ans1åeE bestÅndrr er korrl-
Belet for sandsynligt antal ytrglepar på fasEe ynEleplad-
se!, de! ikke er undersø8E i de respekEive år.

10

af cle par, cler besætter territori-
un, son opgiver ynglefors6get,
altså som ikke får unger på vin-
gerne. I Tab.2 er beregnet den

procentvise anclel af nislykkede
yngleforsøg ucl af a1le kontrolle-
retle forekonster. Anclelen af mi-s-

lykkecle yngleforsøg er pb, {-ta %

år1igt, normalt pA 6-9 %.

50

Et hæfte på 44 sider mecl cle

mer.e sjæ1dne observationer gjort
på Fyn og onegn i 1982 er uclkonmet

og sku11e være senclt tiI alle bi-
dragsydere. Anclre kan erhverve d.et

ved henvenclelse til Søren Bøgelunal

t1f . 67 t6 lt+.
Her et kort og tilfæ1digt ud-

pluk fra rapporten:
Rørdrum 1 Aborg Strand ju1i, 1

Tryggelev Nor fra 5/9 Li]- 28/12.
Sort Stork 1 Glamsbjerg l9/8, I
Gulstav Mose 2'l/7 +'i]- 2l+/8.

Ilav it 3400 Dovns K]-inL 9/l+

Hvepsevåge 890 trk. SV ved Dovns

Klint 3118.
Itgg"åeg, 1163 trk. SV veil Dovns

Klint 16110.
Kongeørn 1 Elsehoved 2/6.
L& I(obb"g-snepæ. 1i*50 Nr. Nærå

Strand 1515.
Grønspætte 1

1 Svanninge
sø 10/8.

SEND IND OG

Ørsbjerg Skov l8/2,
Bakker marts, 1 Lange-

E11er hvad gør vi for at få folk
ti1 at indsencle deres obs til
rrtr'ugleia gttagels er rr .

på Fyn efterhånden af en rrnotatrl

skræk? A1t skal skrives ned, og

helst inclsendes i I eksemPlarer.
Fø1er I, d.et er f orbud.t at nYde en

fugleopJ-evelse, utlen at clet banker

i baghovedet, lokalitetsregistre-
ring, rrtr'ugleiagttagelserrr og S.U.

udvalg?

E11er har det taget for lang
tid med at få vores hæfte rrFugle-

iagttagelser på Fynrr intl ad d.øren?

Det bliver tler gjort noget ved.
8l-rapporten er på trapperne, og

8{-rapporten vi1 foreligge niclt j-

1985.
E11er er rrFugleiagttagelserrl

ikke lige dit nunroer? Så fortæl
hvad. og hvordan. Det er desværre
clen eneste nåcle, vi kan gøre clet
ti1 dit numner.

Det er ihvertfald af flere
gruncle en skan. Lokalitetsregis-
treringerne er et vigtigt våben j-

kampen for at bevare naturlokali-
teter.

0grrFugleiagttagelserrr kan
bruges som en ornitologisk gui-de,
når man Ønsker at stresse af rned

en kikkert. 0g det g1æder ve1 de

fleste at se, at også andre nycler
at kigge på fug1e.

Vi vecllægger derfor et skema,

son det så er neni-ngen, at clu skal
have Ii-ggencle på skrivebordet,
skrive på, hver gang du gøT en

spænclentle iagttagelse og så send.e

det incl. når året er onne. Nenmere

Men ønsker clu at foretage e-
gentlige optæ1linger, er du neget
velkomnen ti1 at kontakte IokaIi-
tetsregisteret.

Niels Bomholt
Langemarken l

5,162 \t. Skerninge
+,lf . 2t+ 19 59

FUGLEIAGTTAGELSER I FYNS AMT 1982:

N df

L sl

13 16
t9 20
l7 2l
2t 26
32 37
L9 49
64 65
83 83

r04 105
rr0 110

lt26
2t56
2t45
2r(5
3468
67L12
o7920
9121323
710t427
6 12 11 31

1975 3
t976 5
1977 5
1978 9
t919 l I
1980 19
1981 16
t9a2 22
1983 2A
1984 31

FORFøLGELSE

Desværre er der på enkelte
lokaliteter konstateret i11ega1
efterstræbelse af Rørhøgene. på to
lokaliteter på Langeland. blev par-
rene bortskuclt i 198/+, og på clen

ene af clisse to lokaliteter er fug-
lene bortskuclt i tre af de seneste
fen år.

Søren Bøgeluncl
og Hans Erik JØrgensen

Referencer:
Dybbro, I. 19762 De danske

ynglefugles udbredelse. København.

Jørgensen, H. E. in press: Be-

standsudvikling' habitatvalgog
ungeproduktj-on hos Rørhøg L97l-83.
- Dansk orn. Foren. Tldsekr.

Licler de fleste ornitologer kan det ikke være.
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HVAD SKAL MED I LOKALRAPPORTEN: Vindrossel 100

Sortstrubet Bynkefugl A11e

Husr6d stj ert AIIe
B1åha1s A1le
A1le sangere l/LL-l/l+ Alle
Græshoppesanger AI1e
Savisanger A11e

Drosselr6rsanger A1Ie
Høgesanger AI1e
Rødtoppet Fuglekonge A11e

Korttået Træløber AI1e
Røalstrubet Piber A1Ie
Markpiber AI1e
Bjergvipstjert A11e

Silkehale A11e

Stor Tornskad.e A11e

Kærnebid.er A11e

Korsnæb A11e

Grønirisk 100
Torniri-sk 100
Bjergirisk 25

Gråsisken 10

Bogfinke 1000
Kvækerfinke 1000
Bomlærke 25

Lapland.sværling A11e

Snespurv 10

Samt d.ato for første og siclste i-
agttagelse af alle vore ynglende
trækfug1e.

Arter, som skal forelægges
sjældenhedsuclvalget A11e

A1Ie Lommer A11e

Top. Lappedykker 25

Gråst. Lappedykker 10

Sorth. Lappedykker AI1e
Nordi. Lapped,ykker AIIe
Li11e Lappeclykker 10

AIle Ørne
Hvepsevåge

Musvåge

Fj eldvåge
Rør}]øg
81å Kærhøg
HeclehØg

Spurveh6g
Duehøg

Glenter
Fiskeørn
Tårnfalk
Øvrige Falke
Vagtel
Agerh@ne

Vand.rikse
Plettet RØrvagtel
Engsnarre
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Stranclskade
Vibe
Stor Præstekrave
Li11e Præstekrave
Strandhj e j 1e

Hjejle
Stenvencler
Dobbeltbekkasin
Enkeltbekkasin
Skovsneppe

Stor Regnspove

Li11e Regnspove
Stor Kobbersneppe
LilIe Kobbersneppe
Mudderklire
Svaleklire
Tinksned
Rødben

Sortkllre

Hviclklire
Brushane
Islandsk Ryle
A1n. Ryle
Andre Ryler
Kær1øber

Sanclløber
Klytle
0clinshane
Kj over
Svartbag
Sildenåge
Ride
Dværgnåge

Sortterne
Rovterne
Dværgterne
Alkefugle
HuIdue
Ringclue
Turtelilue
Ugler + Natugle
T s fugl
Biæcler

Ellekrage
Hærfug1
Sortspætte
Gr6nspætte
Lille Flagspætte
Venileha1s
Bj erglærke
Heclelærke

Svaler overnatning

Stornfugle
Sule
Skarv
Fiskehe j re
Rørilrun
Storke
Knopsvane
Sang- og Pibesvane
uragas
Knortegås
Øvrige Gæs

Gravancl

Gråancl

Krikand
Pibeand
Atlingand
Knarancl

Spiclsand
Skeand

Rødhovedet And

Taffeland
B j ergancl
Troliland
Hvinand.
Havlit
F1øj lsanct
Sortanil
Ed erfugl
St. Skallesluger
Top. Skallesluger

A11e

A11e

100

25

A11e

A11e

100

A11e

100+v1n1g1

25

A11e

100

500

25

25

A11e

A11e

10

10

A11e

100

25

1000

100+sommer

10
,E

25

1000

25

25

A11e
)F,

25

A11e

! + yngel
A11e

A11e

10

A11e

A11e

A11e

5

A11e

A11e

10

A11e

AIle
AIle
10

1000

25

100

10

A11e

10

100

A11e

A11e

A11e

A11e

10

A11e

A11e

25

10

A11e

A11e

25

10

Kragefugle
Ravn

Nøddekrige
Pirol
Vandstær
Skægmej se

Pungne j s e

Mi steldlros s e1

Sj agger

10

10

10

1000

A11e

A11e

A11e

10

A11e

A11e

100

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

1000

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

100

100

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

A11e

100
LI1Ie Skallesluger A11e

12
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FORARSTR,IEKKET OVER H I N DSHOLM-
HA..L\/ØEN 1984:

Forårstrækket over Fyn be-
tragtes tilsynelatlende af en tlel
son værende ret beskeclent. I hvert
falcl er der ikke nange, son tror,
at forårstrækket over Hindsholm
kommer på højde netl efterårstræk-
ket over Syd.1ange1and.. Peter Hahn

og jeg beslutted.e derfor at under-
søge, on trækket virkelig ikke er
betlre end antaget, og vi opclagede

snart, at det var fulclkonnent på

højale med trækket over Sydlange-
land om efteråret. Desværre havd.e

vi ikke rnulighed for benandi-ng på

hverdagene, men kun i week-enclerne
og ferierne. Det blev clog ti1 ialt
30 observationsclage forclelt no-
genlunde jævnt over cle tre for-
årsmåneder. Natur og Ungclom takkes
mange gange for gratis at have

stillet cleres feltbiologiske sta-
tion ti1 rådighed - uclen den var
det hele aldrig blevet ti1 noget.
Endvidere takkes 01e Kristjansen,
som har bidraget med mange værdi--
fulcle observationer. I 1øbet af
foråret iagttog vi ca. 200000

trækkencle fugle fordelt på 179 ar-
ter, hvilket må siges at være gan-
ske pænt, når man tager i betragt-
ning, at cler kun har været en sam-
1et dækning på en trediedel af d.e

tre f orårsrnåned.er.

TRÆKKETS FORLøB

Marts. 8 obs-dage.
Denne nånecl var præget af øst-

lige vincle, overvejende tørvejr og

temperaturer omkring frysepunktet.

14

Det klare og solrige vejr, især
miclt på måneden, resulterede i et
ganske pænt nusvågetræk ned dage
pa lJ-ere hundrecle vager. .ti'-Lest sas
clen 18., hvor 708 trak. I denne
perioile trak end.videre 5-6 Rød

Glente, og den 2/,,. 1.rak 1 Konge6rn

NE ved Bøgebjerg. Det øvrige lancl-
træk var nidt i perioclen hovedsa-
geligt præget af Kragefugl-e - bed-
ste ilag 23[2 trk., Duer - 2 dage

rnetl 2000 trk., og Lærker - bedste
dage op ti1 900 trk. Et varmefren-
brud i måneclens siilste dage igang-
satte et stort træk hos mange ar-
ter - især småfugIe. Den 31. blev
så1edes forårets abeolutte største

træktlag i hvert fald talmæssigt,
da der clenne clag trak lidt over
8OO00fug1e. Bog/Kvækerfinkerne
blev klart de talrigeste med 63000

trækkencle, men 1ærketallet er må-

ske alligevel det nest inponerende
iilet vi talte næsten 7500 trækken-
tle Lærker! Ringduerne toppecle også

denne clag mect 5200 trk.

April. 13 obs-clase.
Den første trecliedel af nåne-

clen var præget af kø1igt og usta-
digt vejr.Derefter tenperaturstig-
ninger - ilagtenperaturer på op ti1
15o C, overvejencle tørvejr og en

de1 so1. Hele nåneilen præget af
vestlige vinde,

I april blev artsarnmensætnin-
gen st6rre, oB clet gotle vejr re-
sulterecle i nange god.e trækclage.
Specielt skal nævnes den 1/+., hvor

der b1.a. trak over 8000 clrosler -
i-sær Sjaggere. Mange småfuglearter
trak i store ta1 i denne månetl.

Rovfuglene nåede ikke helt cle sto-
re ta1 fra marts' men til gengæId

blev artssannensætningen som nævnt

mere varieret,og J-iclt nere ualnin-
ilelige arter son Eiskeørn (bedste
dag 8), 81å Kærhøg, RøThøg og

Dværgfalk (uedste dae 8) kulrnine-
recle miilt i måned.en. I clenne måned

også en de1 lidt sjældnere fugle
bI.a. Vand.refalk 1, Trane d, Ring-
tlrossel 15, Sortstrubet Bynkefugl
1, Røcttoppet Fuglekonge 11 (he1e 8

rast. i 6n flok), Hortulan I og
Laplanclsvær1ing {.

Maj. 9 obs-dage.
Den første de1 af rnaj var t6r

ned overvejende nordlj-ge vi-nile. I
midten af måneden korn cler enclelig
temperaturstigninger med clagtenpe-
raturer op mocl 20"C, men væsent-
ligt: nattenperaturen kom op on-
kring 10oC. Den siclste de1 af roå-

neclen var præget af overvejend.e
østlige vincle og lunt vejr, men u-
stabilt mecl nogen regn.Temperatur-
stigninger d,. 27. og 28.

Trækket var i starten af nå-
neden tenneli-g alsidigt, og Engpi-
ber, Skovpiber og Rørspurv kulni-
nered.e. Midt på måneden reducere-
des dagtrækket en del.Det var næs-

ten udelukkende Skovpiber, Gul-

Vipstjert og de tre svalearter,
son trak på dette tidspunkt. Stig-
ningen i natternperaturen bevirkecle
så tiI gengæ1d, at cler korn gang i
nattrækket af sangere, Eluesnappe-
re, Rød.stjerter, m.f1., og disse
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kunne ses raste i rneget store ta1,
specielt i sonmerhuskvarteret ved

Korshavn on dagen. Især skal næv-

nes den 18. og 19. Disse to dage

var sommerhuskvarteret simpelt hen

fyldt med Sangere - 1sær L@vsangere

og Tornsangere.0gså Broget- og Grå

tr'luesnapper forekon i rneget store
tal necl henholclsvis 300 og 35O

clagligt. Dette store rrfalilrr med-

bragte også en de1 sjælclnere arter
sorn f.eks. Vendehals 8, B1åhals 1,
Bi-ngclrossel 8, Li11e Fluesnapper {
og Hortulan 16. Det var ikke bare

spændende snåfugIe, som viste sis
i clisse dage.Også Sort G1ente' Rød

Glente, FiskeØrn !'Hed.ehØg 3, Læt-
kefalk i_-2 og Trane sås. Varme-

frenbrucl d,en 27. resulterede i et
stort Hvepsevågetræk. Denne clag

trak 976 Hvepsevåger sannen mecl

bl.a. 1 neget sen Fjeldvåge, Sort
Glente 2, Fiskeørn I og Hetlehøg'1.

End-e1ig skal clet også nævnes, at vi
den 26. så hel-e 5 Turtelduer og 1

Guliri sk.

VALG AF OBSERVATIONSPOST

Grusvejen ved Tornens begynilelse:

Absolut bedste observationspost
under rnorgentrækket fra solopgang
og 2-3 tiner frern, da langt de f1e-
ste småfug1e forlacler Halvøen her.
Rovfugletrækket er inidlertid ret
ringe; clog trækker Fiskeørn, en

tleJ- Kærh6ge, Falke og nogle Spur-
vehøge over. Musvågerne. ilerimod
trækker næsten aldrigudher, sand.-

synligvis p.g.a. nanglencle termik.

Bro ckdorff :

Bakken nellen Søbjerg Skov og

Brockdorff Plantage er en udnærket
observationspost ti1 iagttagelse
af rovfugletræk. Son regel ses der
flest rovfugle her i østenvind,
uen også i vestenvincl ses rovfug-
lene af og til. Det ilrejer sig 1

så falct ofte om indtrækkende fugle
fra StorebæIt, som har fors6gt ud-
træk på clen syilligste deI af
Hindsholn, evt. helt nede vecl Ker-
teninde e11er syilligere.Disse fug-
1e har opgi-vet ucltrækket og ses

normalt trække syd for at pr6ve i-
gen.

Bøgebj erg:
Syd for skoven ses ofte et

større Vågetræk, når vinden er i
Øst. Dog foregår det ofte i neget
stor højde, såIedes at fuglene kun

ses som prikker, hvilket naturlig-
vis er en ulenpe.

Jø.r"t og "ornerhuskvarteret 
vecl

Eg.@s:
Kikser trækket, kan det godt

betale sig at ki-gge efter rastende

snåfug1e her. Ofte er der faktisk
temmelig nange.

Hovedet:
Egentlig træk ses neget sjæ1-

dent, men i hegnene raster ofte
mange snåfug1e, især cle to fØrste
tirner efter solopgang og ilen sitl-
ste halve time fØr solneclgang. På

havet ses d.er jævnligt Tejster.

Fæ11-e s stranden:
Rastenrle and.e- og vad-efugle

kan ses her, men sjæIdent i stØrre
taI.
Li11e stranden:

l,!a.nge rastende and.e- og vacle-

fug1e. I.re rastende rovfugle .jager
ofte i dette område.

EKSEMPIER PÅ GODE TRÆKDAGE

18. malts: ESE 2-3, letskIet'
+ L-+ln" C, gocl sigt.

Sædgås 3, Musvåge ?08, Fjeltl-
våge 6, Røcl Glente 2, Duehøg 1,

Ringdlue 2OOO, Sanglærke 9OO, Grå-

krage 629, Råge 561, A1u-ke 1152'

Misteldrossel 91, SnesPurv 12'

2l:_."ttg: W 2 senere N1/,1 3,
letskyet, Oo - 5"C, god sigt.

Musvåge 2/e7, SpurvehØg 39,
Duehøg l, Rørlnøg 2, 81å Kærhøg 1'
Ringilue 5200, Huldue 21, Hedelærke

{d, §ang1ærke 7400, Musvit 323,
Mj-steldrossel 318, Jernspurv 1450,

Hvid Vipstj erl 22l-, Bjergvipstjert
6. BogfKvækerfinke 63000' Kærne-

bider 12, Laplanclsvær1ing 3.

14. april:
Musvåge 260, F j e1d.våge 5,

Spurvehøg 103, Duehøg 3, 81å Kær-

hØg 6, Fiskeørn 1, Ringdue 2750,

Huldue 84, Iled.elærke 11, Mistel-
drossel 1?4, Sjagger 6680, Vin-
clrossel 1200, Stor Tornskad.e 3,
Bog/Kvækerfinke 18200, LaPlands-
værling 1.

'19 ffi70 -

Jeg håber, at ovennævnte ek-
senpler på, hvad rnan kan se På en

gocl trækctag, har givet rnange lyst
ti1 at besøge halvøen i de komnen-

d.e forår.. Mangler fuglene en enkelt
dag, er turen absolut ikke sPildt;
tle eneståencle lanilskabstyper er en

oplevelse i sig se1v. Jeg tænker

b1.a. på Lillestranclen necl de nan-

ge ubeboede øer og ale flotte skræn-

ter, sorn f indes På Hoveilet.
TiI siclst skal det lige næv-

nes, at en mere detaljeret beskri-
velse af observationerne vi1 oP-

træcle i rrFuglelokaliteter i tr'yns

Amt 1984rr .

Torbj Ørn Er j-ksen
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EFTERÅRSLEJREN:

iraditionen tro bJ.ev cler igen

i år afholdt lejr På SYdlangeland

i skolernes efterårsferie. Sommer-

huset ved Gulstav Mose var son

sæclvanlig hovedkvarter for os 8

deltagere * 2 leclere.
Der blev hver norgen dYrket

morgenobs på Dovns Klint fra soI-
opgang ti1 nictdagsti-d. også lidt
ringnærkning blev forsøgt, men clet

blev ilog meget begrænset P'g'a'
den kraftige bIæst. I efternid-
dagstinerne beskæftigede vi os ho-

vedsagelig ned oPtæ11inger På de

mange rastlokaliteter - især blev
Tryggelev Nor og Kelds Nor HYP-

pigt besØgt. 0m aftenen hYggede vi

os rnecl neclskrivning af dagens obs'

kortspil samt lYsbi11eder. 81' a'
viste Heide, alias 01e Kristjansen'
sin brors lYsbilletler fra Varan-

6v- '

VIBEN:

Fuglemæssigt blev lejren også

ganske god., idet L26 arluet blev i-

agttaget. Af cle mere specielle obs

skal nævnes: Lonner,Suler Sorthal-
set Lappedykker,Pibesvane, Vanclre-

falk 2-3 (på 6n dag), dage ned o-

ver 1O0O Musvåger, Rød Glente,

Kjover, Dværgnåger 108,(På 5n dae)

Sortgrå Ryle og Rødstrubet Piber'
Kun 2 cleltagere havcle ikke

været rned på lejren fØr, hvilket
viser faren ved clenne lejr - den

er ganske sinPelt vaneclannende!

Lad os håbe, at nange rrnYe ansig-
terrr vi1 clukke oP næste år og be-

nytte sig af det gocle tilbuil'

TorbjØrn Erlksen
og Peter Hahn

æglægnings- og rugetiden begyndte,
blev aIle fugle større end Solsor-
ten, betragtet som potentielle
fjender.Der var mågerne, som fulg-
te clen nærliggende strand og nog-
1e krager, der lagcle ruten fra
markerne til stranden over mosen.

Af og ti1 også en Tårnfalk På

jagt.
Efterhånilen kon flere arter

tiI. Et Gråandepar, tler holder ti1
i nosen, blev tolereret. Det samne

gjaldt i-kke et SkeandePar, der kon

på besØg; de nåtte fortrække til
en fjernere ende af nosen. En d.e1

vadefugle fouragerede langs renclen

og på fugtige clele af mosen, b1.a.
Brushane , Tinksrnecl og Røclben. Det

blev kun i korte perioder, for når
Viben ikke var i luften, for at
jage någer og krager, kon turen
ti1 vadefuglene. Efter nogle dages

forsøg hold.t cle sig væk, dog ikke
Rødben, iler b].ev vetl necl at komme

igen, trods clen ugæstfri behand.-

1ing. He11er i-kke Gøgen var velset
i starten, nen den 1ærte hurtigt
at holcle afstancl tiI clen rugencle
Vibe. Da en Rørhøg fIøj over no-
sen, lettede nagen fra red.en, og

ved parrets fæ11es indsats, blev
også den jaget på fIugt.

Viben ruger ca. { uger. De

nye rør spirer fren og dækker ef-
terhånclen nosen. Det hjæ1per ti1
at skjule ungerne, incltil cle efter
endnu 5 uger er flyvefærclige.

Trods Vibens energiske intl-
sats for at beskytte si-t afkon og

selv om den får nere end et kuld
unger, vi1 tlet kun være et begræn-

set antal unger' der når clen f1y-
veclygtige alcler. Uclover cle fjerecle
fjender, ved jeg, at der i dette
onråtle er båd.e Ræv og Hernelin
(rætat).

Grete Madsen

{rl

Vi-ben er blevet en af vore

truede fuglearter. Våclonrådet !'ør-
1ægges, og fugtige områder clrænes'

Ved sprøjtning af markerne for-
svinder de insekter og larver, der

uclgør en væsentlig clel af Vibens

f øcle.
Mod roenneskets overgreb kan

Viben intet stil1e op; nen rnod clens

naturli-ge fjencler gør den en irn-

ponerenile intlsats.Det har jeg haft
lejlighed ti-1 at konstatere i det-
te forår.
20

I den 1iI1e mose, der støcler

op tiI vores sornmerhusgrund, blev
rørene sIået i vinter, og i forå-
ret slog et VibePar sig ned i nicl-
ten af nosen.

Det er fascinerenile at iagt-
tage tlenne smukke fugl , når clen i
parringsflugten rned elegante sving

kredser over sit valgte territori-
llrnr IIIeDS dens skri-g vi-ip høres

viden om.

I starten forsvarecle den kun

territoriet rood artsfæ11er, men d'a

vÅOEØEN IARRESKOV SØ:

I 1983 fik jeg i forbinclelse
neil noget naterialeindsamling kon-
takt necl ejeren af Arreskov gods,

M. Schaffalitsky de Muckaclell. Un-

dår santalen kon vi ind På Mågeøen

i Arreskov Sø; den norclligste af
øerne. Aftalen blev, at jeg sku11e
forsøge at få Hættemågerne ti1 at
yngle tler igen. Efter en de1 kon-
takter ned fo1k, iler nåtte have
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kendskab til et sådant Projekt, gik
vi i gang med at rYdd.e halvdelen
af øen for pile- og hYldekrat. Kun

hafvdefen, da Sølvmågerne e11ers

kunne find.e på at s1å sig ned iste-
det, og fordi Grågæs og Troldænder

stadig skulle kunne finde dækning

tif deres red.er. To Iørdage brugte
vi ti1 at rydde de 35 x 40 m' san-
ke kvaset og forsøge at brænde det
af. Det sidste mislYkkedes' hvad

specielt gæssene blev glade for.
I 1983 var d.er et stort antal

Gåsereder, 6-9 reder af Troldand,
I Strandskade, 2 BfishØne, nogle
reder af Gråand samt flere småfug-

lereder.
For at forstYrre fuglene

mindst muligt ønskede vl ikke at
besøge øen i L98/+, Ireh fra land
kunne vi holde nogenlunde Øje med

hvad der foregik. Der var nindst
25 par Hættemåger,20-25 Par Fjord-
terner ' f pa"r Knarænder, 1 par

Knopsvaner, 2 Par Strandskader'
BlishØns, Gæs og Gråænder.

Desværre gik antallet af Yng-
lende Grågæs ned, dog kun såIedes,

at hvor vi i forsommeren tidligere
maksimalt har set 95 unger, sås

dette år 72 - tallene er samlede

antal for hefe søen'
Vi håber, at samarbejdet kan

fortsætte, således at øen vi1 frem-
stå som et yngleparadis for mange

arter af fugle, En tak skal lYde
til godset for godt samarbejde og

til Erhard, Hans, Henrik' Michael,

FUGLETÆLLINGER:

Martin og Torben for praktisk

Erik Ehmsen

Kfokken er syv, sneen ligger
knæhøjt, men heldigvis er skovvej-
ene ryddet, så efter de sædvanlige
glade hilsner fra morgentrætte 6j-
ne tager vi af sted. Er det 9. el-
1er 11. fansr vi mødes på ruten?
Startede vi ikke i 1979 med den
første ynglefugletæ11ing? Nå, det
er lige meget, ruten kender vi.
Den ligger i et område,som vi tra-
vede, cyklede og kørte tyndt, den-
gang vi 1ærte hinanden at kende.
Men i dag gæ1der det vinterfugle-
tæ11ingen.

Første punkt tager lidt eks-
tra tld, tingene skal i orden, no-
tesbogen skal frem, tid, vejr og

andre forhofd noteres.Mellen punk-
terne er der tid til snak om.

hvord.an man har det, fugle man har
set og meget andet.

ST0P! Hvad var det? Duehøgen
smutter ind mellem de hØje bøgetræ-
er, Den torsk, den kunne da havde
ventet, tilvi var startet på næste
punkt.

Så er det den obligatoriske
kande kakao og ostemad på Fårup Kro,
udsigt over søen, der ligger hvid-
og brunplettet af fug1e. De sidste
punkter havde nok været lettere på

skl, men det skaf jo være figesom

HERGAR

DETGODT

de andre år.
Hvor er de graner dog blevet

store. Den første gang nåede de os

til knæene, og nu kan vi næsten

ikke se over dem.

Det var let at se fuglene på

den hvide baggrund,selv om der ik-
ke var mange af dem.

Hyggeligt, spændende og brug-
bart.

Hermed en opfordring ti1 at
finde en rute tif ynglefugle- e1-
ler vinterfugletæIling. med så
mange fynske ornitologer burde der
være ffere, der trænger ti1 at få
julefedtet fordelt i selskab med

fuglene.
Småfuglegruppen er specielt

interesseret i nog1e, der vi1 tage
en tørn de næste tre år ved nogle
@kologiske landbrug i nærheden af
Årup og Tornmerup. Det er meni-ngeh

at lave nogle undersøgefser, der
viser forskellige dyrkningsformers
indvirkning på fuglelivet.

Der er mulighed for
dækket sine kørselsudgifter
bindelse med optæ1lingerne.

Interesseret? Ring da

flere oplysninger hos Erik,
6t+ t5 59 .

ar I a

i for-

efter
telf.

Eri-k F,hmsen

In\t?t,ERllg EROftffiel9

1?78 ?RECEI AF EN UI1
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OLIEFUGLEOPTÆLLING: FYN RUNDT:

EN FÆNGSLENDE UGLEHISTORIE

Nok har jeg tavshedspligt in-
d.en for nit arbejde, men alligevel
vi1 jeg røbe noget om en garnmel

betroet mectarbe j cler .

Jeg arbejder på et af vore
statsfængsler, her har der i nange

år boet en Natugle alene i en af
tårnlugerne øverst oppe.Nat og dag

har den trofast passet på cle ind-
satte.

I foråret forsvanilt den plud- GLIMT FRA NORDFYN

se1ig, og a1le spejcled.e forgæves Lørdag clen 1/e. april tog nin
efter den. Efter ca. 1 nånecl sad bror og jeg en tur ucl ti1 Enebær-

den der igen, nen ikke alene. Den odcle. Det var rimeligt goclt v'ejr
havde været ude og finde sig en med en 1et vinil fra S-SV.

kone, for f6rste gangl og nu kig- Vi så og hørte flere af cle

geit vi efter unger. En dag forvil- alointleligste arter på clen første
decle konen sig ind på et af vore del af oclclen, Eørst ila vi nåede

kontorer, og sikke et syn, der mød.- Drejet, skete cter liclt spændende.

OliefugleoPtæl1ingen onfatter
nu også noget af cten fYnske kYst-
strækning. Det drejer sig on stræk-
ningerne fra Enebærodde ti1 Hinds-
gavl og Fyns Hovecl (Tornen) til
Stavrehoved.

Stranclene undersøges clen 30.-
31. narts son den sidste optæ11ing
j- foråret, nen skal und'ers@ges i-
gen ti1 efteråret. Det er tanken

at hver kyststrækni-ng skal dækkes

af 2-3 personer - afhængig af bred-
clen, såIedes at hver Person kan

undersøge en opskylszone på stran-
den.

Vi håber at få økonomisk støt-
te fra forskelli,ge olieselskaber
og forventer derfor at kunne ilække

optæ11ernes transportuclgifter (med.

1 kr. pr. kørt km. i biI).
Er clu interesseret i at gøre

et stykke arbejde for at øge vort
indblik i olieforureningen og dens

konsekvenser for fuglene, så kon-
takt venligst:

Henrik Andersen
Edvard Brandesgade 11 A st.

5000 Odense C
Ttf. 13 76 05

te personalet om norgenen. Fjer
og andre efterlaclenskaber over a1t.

Det er eIlers sjæId.ent, at 6n

bryder ind i fængs1et. Den første
der mød.te on norgenen, overfaldt
ug1en, nen den lod sig ikke fange.
Tilsidst havde clen fået nok af 1i-
vet bag trennerne, så den søgte
selv ud i det fri igen for atter at
sidde ved sitlen af Hr. Ug1e.

Fængselsbetj enten

Ude nidt på stranclen, på en 1i11e
stub, sacl der en Husrødstjert han.
Et stykke Iængere ucle var cler

pluclselig en fugl der flagrecle hen

over hoved.erne på os. rrVar d.et i-k-
ke ? , j o, clet var en Hærfuglrr . Et
utroligt flot syn, den satte sig
på jorden et goclt stykke fra os.
Frem netl teleskopet og så stocl vi
ellers og nød synet af den clet
næste kvarters tid. To nye arter
lige efter hinanden, det var flot.
Resten af turen forlØb sti11e og

roligt ued nere alnindelige arter
b1.a. Rørhøg, Tårnfa1k, Gråstrubet
Lappeclykker, Skarv, 1 Sortancl' St.
Præstekrave, KJ-yd.e, Havterne,
Splitterne, Engpiber og Hvitl Vip-
stj ert.
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NYT FRA DOVNS KLINT

Pr. 1. jan 1985 har Statsskov-
væsenet købt og overtaget ejendom-

nen Gulstavvej 22, (den sidste ej-
endom før Dovns K1int. Sælgeren N.

Luncltofte Jørgensen bliver boende

og har forelØbig forPagtet ejen-
clommen i 10 år.

Dette viI bevirke, at det
bliver lovligt at betræde Dovns

K1int. Før i tiden har kun d.e Per-
soner, der har haft sPeciel aftale
ned ejeren, haft Iov ti1 at gå oP

på Klinten, og det er cler garante-
ret ikke mange, der har haft, hver-
ken ornitologer e1ler turister.
De gik bare på Klinten uden ti11a-
de1se, og det bevirkecle , dl cler

blev sat hegn op. Men det hjalP
he1Ier ikke. Så kunne Statsskov-

væsenet kun se den 1øsning, for at
hjæ1pe landmanclen ud. af clet pro-
blem med at folk tranPede i hans

afgrøder, at overtage ejenclomnen.

Det sker på følgende betingel-
ser: Sælgeren bliver boende og

forpagter jorilen. Statsskovvæsenet
tager noget jord fra ejenilonmen,

og clet bliver J-agt ud med græs'

som offentligheden På J-ov1ig vis
kan betræde. Det kommer i fØrste
omgang ti1 at dre je si-g on clet

stykke jord, cler ligger fra det
sidste 90"'s sving På vejen og ned

tiI Dovns Klint samt et 5 - 10 m

bredt bæ1te fra Dovns Klint og ti1
Vester Gulstav Skov.

På jordstykket foran Dovns

Klint vi-1 cler endviclere blive 1a-
vet en P-p1ads, så der bliver bed-
re parkeringsforhold. Det resteren-
de græsareal vi1 blive s1ået tre
gange om året.Dette område vi1 væ-

re tilgængeligt alleretle nu, mens

bæ1tet on langs kysten først vil
kunne være klar tiI efteråret.

KORT FRA HJøRRING

Det er al-ticl rart, når der
kommer stof til llHavrevi-mpenlr.

Det uanset om clet er meget e1ler
1ldt. Her er det en ornitolog fra
HJørring der har sendt os et kort
med nogle interessante iagttagel-
eer han har gJort på Nordfyn.

Her hvacl han så:

Ca. 1/rOO Grågæs + 1 Snegås
(samlet flok) på Gyldensten 15/lO-
8/, kI . 15 .00.

1 Ravn Margård Skov 16/10-84.

Jørgen Stubgaard
Hj ørring

TAM SANGDROSSEL

Det er i denne artikel min
hensigt at fortæI1e on et Sang-
clrosselpar, der sonneren 1983 ud-
viste en usædvanlig taro adfærcl.

1 meter fra vores hoveddØr
står en rØclgran, som er 8 år gam-

mel. Den er ca. 2r5 neler ll.øi.
I denne gran, som bliver tæt

passeret 9-10 gange om dagen, be-
gyndte et Sangdrosselpar i starten
af juli på en rugning af 3 æg. I
begyndelsen af rugningen blev hun-
nen skræmt væk utallige gange. Da

vores bi1 ned. sin rurnlencle motor-
lycl blev parkeret lige op ad træet
hver dag, var det for rnig næsten

100 fi sikkert, at Sangdrosselpar-
ret vil1e opgive clenne rugni-ng,
Men efter ln-5 dage kunne vi passe-

re tlen rugende hun, uden at hun

flyttecle sig. 12 dage efter (a.rc/
?) k1ækkedes de 2 af æggene' nens

det 3. vi-ste sig at være ubefrug-
tet.

Nu kom clen svære tid. Ungerne

sku11e nu fodres,og santiclig skul-
1e parret tage hensyn ti1 clen sto-
re passage, der var ved redetræet.
Men cl. 31. juli 1983 havde de 2

unger forladt reden, og jeg så se-
nere på dagen cle 2 unger blive
fodret af forældrefuglene i vores
have.

Dette fænonenr synes jeg' er
en usæclvanlig tam adfærd hos den

så forholclsvis sky havefugl.

Hans Christian Clausen

FAUNAFORFALSKNING
I DET SYDFYNSKEøHAV

Son så mange gange f6r var jeg
i april nåned en tur rundt i Det
Sydfynske Øhav for at kigge på

fug1e. Und.er en ynglefugleoptæ1-
ling, 20. apri1, i Øreservatet ved
Storeholm så jeg,på aet flatle vand

nord. for Øen,/+00 Knortegæs. Bland.t
Knortegæssene stocl også en Dværg-

gås og to Brarngæs. De siclste fugle
ho1d.t sammen, og på et ticlspunkt
lettetle Dværg- og Brarogæs, fløi
sammen for kort tid efter igen atBent Starr,gaarcl Nielsen
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s1å sig ned på vaden, atter tæt
sannen.

Dejlig iagttagelse,d.er på så-
dan en hal-vkolcl aprildag kunne få
hum6ret op...

Da jeg et par månecler efter
sacl og 1æste cle sidste nunre af
DOFT igennern, gik det op for ni-g,
hvacl jeg egentlig havcle set d6n a-
prildag: Ren og uforfalsket eksen-
pe1 på faunaforfalskning.

I titlsskriftet fortælles nen-
1ig om et svensk jægerforsøg, hvor
nan, for at recld.e den Ii1Ie nord-
skantlinaviske bestand af Dværggæs,

som nan ikke anerrhvorfor går ti1-
bage, har forsøgt at laile Bramgæs

uclruge æg fra Dværggås. Ilerved
præges gæslingerne på Bramgåsen,

EKSKURSION TIL:

og de vi1, i steclet for at trække
ti1 den sycllige tlel af Kaspiske
IIav hvor de overvj-ntrer, nu fØ1ge
cleres rrforælclrerr syd.på ti1 Vest-
europa. Det var sådan et par, jeg
givetvis havcle set på Storeholm!

At jeg sarnme clag så en Sort
Svane ved Ærøhale - en undsluppen
fangeskabsfugl og hørte nasser af
Fasaner, en lrægtell dansk faunafor-
falskning, gøt ikke oplevelsen
beclre.

Tværtinod. Der kan være grund
tiI skepsis over for a1le clisse
forsøg på at redcle den ene bestand
ned clen anclens hjæ1p, og hvad vedl

j eg.

Poul Henrik Harritz

og den flok kredsed.e rundt i områ-
det flere gange.Vi fortsatte vores
vandring over narken for at konne
tl1 skoven ovre ved slottet. Her
var der 1æ igen, og pludselig var
cler 1iv l- skoven.Snå flokke af Ha-
lemeJser vlmsede omkr{.ng, snart
foran, snart bagved, snart lige o-
vor hovedet på os. De fulgte os et
langt etykke gennen skoven, og vi
nåede at tælle de f6rste tyve.

DRÆBY FEO 1514
10 deltagere gik i dejlig soI.

hele Dræby Fed kyst rundt.
I Dræby sås Kærnebicler.på vej

utl ti1 kysten et vandhul fulctt af
frøer. Endvidere 81å Kærhøg.Uit for
Vigerø benærkedes f6rst og fren-
mest nange Pibeænderrvel over 300.
El1ers de første Havterner. På vej
tilbage til Dræby sås Ringclrossel
han.

WEDELLSBORG 26/2
En lidt cliset norgen ned 1et

snevejr var vi på tur ti1 Wedells-
borg. Ca. 15 var Eødt op,en enkelt
var enclog cyklet helt fra Middel-
fart. Sædgæssene stod. son lovet på

rarken, d.erj-noil kom Ravnen ikke.
Et par fjeldvåger viste sig ude o-
ver narkerne, og i parken sås cle

fleste alnindelige snåfugIe.

NieIs Bomholtlt

LYKKESHOLM 11/3

Sønclag d.. 11. narts k1.8 nØd-

tes en flok morgenfriske ornitolo-
ger ved. Lykkesholn. En kon enclog

cyklende helt fra Oclense. 0g solen
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skinnecle fra en skyfri- himmel, men

clet'var bi*ende koldt. Vi gik gen-
nem skoven langs meil søen, og små-
fuglene vj-msecle runclt i trækroner-
ne over hoveclet på os, så vi hele
ticlen måtte stå stiIIe og kigge,
for der var nok at se på. I skoven
var der nogenluncle 1æ, men da vi
var konnet over på den anclen sicle
af søen, fik vi kulclen at føLe.
Vinden piskede clen fine frostsne
hen over marken og incl i hoved,et
på os.

Nu fik vi udsyn over søen, og

her 1å der 3 Troldænd.er, 2 Store
Skalleslugere og 2 Grågæs. Da vi
nåede ucl ti1 vejen igen, så vi en
flok Grågæs, 13 i al+,, på marken,

Vi gjorde holdt ved vanilnøI-
1en, nen der var intet særIigt, og
vi fortsatte så gennen al1een ti1-
bage ti1 bilerne. Vi håbecle på

endnu en art på clenne tur, og d.et
lykkedes da også, for ti1 siclst
kon 2 Huld.uer flyvende, og det var
selvføIge1ig clagens højdepunkt.
Lldt over kI. 10 var turen s1ut,

' og trod.s kulcle var det en fin tur
Bed, 2l+ forskellige arter.

Kurt Due Johansen

FYNS HOVED 2OI4

Langfredag kI. 5.30 var for
tidligt ti1 at få ret nange op,
nen de der var nødt,fik en god tur
på det altid spænclende Fyns Hovecl.

Vi så Salamand.er og Marsvin.
Af fugle sås som sæd.vanIig nange
forskellige, bI.a. Gråstrubet- og
Lille Lappeclykker, fire trækkencle
Fjeldvåger, Mosehornugle og Vin-
hro s se1.

Der var også noget træk af
snåfugIe, son Kvækerfinker, Engpi-
ber og Hvitl Vipstjert.

Niels Bonholdt
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HUNDERUPSKOVEN 6/5

10 norgenfriske nøalte op veal

Fruens Bøge Station en k61ig over-
skyet norgen.

Der blev set cle alnindeligste
skovfugle på turen langs Oclense Å

og igennen Fruens B6ge og Huncle-

rupskovene.

Peter Hvenegård.

ENEBÆRODDE 13/5

Enebæroclde runclt. J deltagere.
Mest spændende Stenvender 1.E11ers
få trækkende Alliker, Gu1 Vip-
stjert. En rugende musvit besås i
en opsat fuglekasse.

Bovballe Skov bød på bl.a
Røalha1s, St. Flagspætte,Spurvehøgr
Skovpiber og Gøg. Her slutted.e tu-
ren, men vi var et par stykker,
son tog et snut ti1 Gulstav Mose

og Skov, hvor vi så Lærkefalk og
Hvepsevåge.

Gunnar Knudsen

FREDERIKSHÅB PLANTAGE
OG GREJSDALEN 16/6

I'ørd.ag efternidctag nØdLes 32

forventning s fulde fugle intere s s e -
rede ved Oclense Teknikum for i bus

at begive sig på Natravnetur tiJ-
Vejleegnen.

I Vejle sarnlede vi Leo Bøi1e-
serl opr han sku11e son lokalkendt
J-eder vise os seværcli-ghederne.

Vi startede vetl Grejs MøI1e,
hvor vi b1.a. så 2 B5ergvipstjer-
ter, et Broget Fluesnapperpar ved

,

Kurt Due Johansen

SYDLANGELAND 3/6

16 d.eltagere var rødt op kI.
5.3o pL P-pladsen ved Tryggelev
Nor. Turen b16v på grund af kraf-
tig b1æst ikke den helt store fug-
lestenne-oplevelser nen cle fleste
almindelige sangfugle 1od sig clog

hØre; også Drosselrørsanger hØrte
vi-.

Fra notesbogen kan nævnes:

Knarancl, Atlingancl, Gu1 Vipstjert,
Sortterne, Skeanclr Dværgterne'Dob-
beltbekkasin, Grågås og Strancl-
hJeJJ-e.

Derfra kørte vi ti1 Fredno-
sen, hvor vi parkerede og gik en

tur igennen nosen og viclere tiI
Bovballe Skov. I Frednosen så vi
b1.a. Rørhøg, Sortterne,Halenejse,
* de a1n. sangere.

30

redekasse og et Musvågepar, som

kredsede over skoven. Vi-dere gik
turen ti1 Egtved Å, hvor Leo kenil-
te en Isfuglered.e, og godt place-
rede mecl naclpakker og thermokaffe
og uclsigt ti1 skrænten med rede-
hullet sad vi og så på, at Isfug-
leparret f1øJ ucl og ind mecl føcle
tl1 ungerne. Af sangfugle hørte vi
vod åen b1.a. Kærsanger, Tornsang-
er, Sangdrossel, Gulspurv og Fug-
lekonge.

KI. 21.00 mØdtes vi med DOF-

VeJle veit RanilbøI Kirke, og nu rned

ca. 50 deltagere drog vi viclere
tIl Frederikshåb Plantage, hvor
aftenens hovedaktør skulle find.es.
Undervejs ti1 Natravnens opholds-
sted hørte og så vi b1.a. Gærd.e-

Eanger, Sangdrossel, Røclha1s. Gøg
og Rødrygget Tornskacle.

Efter en times venten skete
det forunderlige. To flyvende Nat-
ravne viste sig i skovkanten, han-
nen med sit nasale fIugtka1d., og
vecl hjæ1p af Leos vingeklappende
initation lykkedes d.et,at lokke de
nysgerrige fugle ganske nær, ja,

!----

faktisk på få meters afstanil, hvor
d.e unders6gencle f1øj rundt om os.
Derefter f1Øj hannen hen i et
større fyrretræ, hvor alen begyndte
med sin særprægecle snurren. Efter
få minutters søgen lykkedes ilet
at få øje på fuglen, son sad på en
kraftig gren ca. å meter fra stam-
men. Det var en fantastisk ople-
ve1se, som jeg vist roligt kan si-
ge, at a1le cleltagere var tilfred-
se med.. På turen tilbage ti1 bus-
sen hørtes og så.s flere Natravne.

Et andet af aftenens hØjde-
punkter indtraf, ila vi kom tilbage
ti1 bussen og erfarecle, at Dan-
mark havde s1ået Jugoslavien neil
5-0 i EM-slutrunden i foclbolcl.

Gunnar Knudsen

SYDLANGELAND 15/7

Den 15. juli gik turen ti1
Kelds Nor for at se på Vadefugle.
Der mødte 8 deltagere op vecl Dovns
K1int.

Efter en 1j-11e snak gik vi uct

over engene ved Kelcls Nor. Af fug-
1e så vi b1.a.: Stenvender 1 ad.,
L111e Kobbersneppe 6, Dværgryle 2,
Li11e Regnspove 1, Brushøns 8, Gu1
Vipstjert 12, RørtrØg Zt Svalekli-
re 13, Splitterne 1 og Toppet Lap-
pedykker ca. 90.

Derefter gik turen videre ti1
Klise Nor. Her så vi b1.a.: Sort-
halset Lappeclykker 2, Lille Lappe-
dykker 6, Gråstrubet Lappedykker 8

og RøI'høg 2.
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Vi sluttede turen i Tryggelev
Nor ved niddagstid. Der var vi så

helclige b1.a. at se en Lærkefa1k,
Grågæs ?0, Knarancl 5 og Fiskehej-
re 19.

Søren Bøgeluncl

FLYVESANDET 2217

6 cleltagere. Son altid er
Flyvesandet godt for vadere i juli
rnåned. Vi kunne beunclre ca. 300

Klytler, A1n Ry1e, Islandsk RY1e,

Hviclklire, Vibe, Stranclskade, St.
Præstekrave, Muclderklire, Strand-
hjejle og Røclben.

? oversonrende Hvinænder i
Nr. Nærå Strancl.

Det rnest spændencle var clog

nok 3 acl. A1m. Kjove , son vi så

jagetle Splitternerne.

Kurt Due Johansen

DREJø 12/8

So1, sonner og ned færge gen-

nen alet næsten spejlblanke øhav til
Dreiø.25 af Passagererne vi1le
nett på fugleturen. Maclpakken spist
i strandlkanten. En Stor Regnspove

f16j henover. Rundt langs syttkys-
ten. En Rørhøg og en ilel Mudtler-
klirer sås.Også en ø1ejr, hvor det
jo hører sig ti1 at gå nøgne. Ud

ti1 Drejet. 0g pyh, hvor var clet

varnt.

THY. HANSTHOLM 29.30/9

Turen ti1 Hanstholm foregik i
privatbiler, og vi var kun 6 det-
tagere.

Vi var frenne vecl Vest Stadi-l
F j ord k1 . 9 .l+5 , hvor vi bI. a. så

Dværgfalk, Rørlnøg, Spurveh6g,Tårn-
falk, 81å KærhØg, Grågås ca. 150

og Kortnæbbet Gås ca. 1000.
Viclere gik turen oP langs

Vestkysten. Fra Notesbogen bI.a.:
Thorsminde; Lysbuget Knortegås 19,
Sule 1, Snespurv 2, Sortancl' Kort-
næbbet Gås.

Bøvling Klit' Strandhjejler AIn.
Ry1e, Hvi-dk1ire, Pibeand, Hjejle,
Krj-kand, 81å Kærhøg og Musvåge.

HarboØre Tange, Li11e KobbersneP-
pe, St. Regnspove, A1m. Kjove 1 og

Strandskade.
Aggertange, tr'16j1sancl, Knortegås,
Stenveniler /+, Kortnæbbet Gås, Sule
8, Ricle, Lon sp., A1m. Kjove 2,

Sortgrå RyIe 2, 81å Kærhøg 1, Mo-

sehornugle 1 og Spidsand..

Vi overnattede på Sønands-
hJeunet i Hanstholn, og næste mor-
gen i regn og b1æst tog vi uct på
Roshage, nen vejret var i-kke ned
os. Det blev kun ti1 få fug1e, dog
skal nævnes, Ridei,, Sandløber 10,
Sortgrå Ryle 2, Skærpiber og Sang-
tll'ossel.

Hele hjenturen, son b1.a. gik
g€nnen Vejlerne, kon ti-l at foregå
1 regn, så clet blev he11er ikke
tiI det helt store.

Gunnar Knudsen

ENEBÆRODDETIlO

Enebæroclde rundt.3 cleltagere.
Mange Knortegæs, ca. {00. Enclvicle-
re hundreclevis af Pibeæncler.0g ca.
5000 Blishøns. 3 trækkencle Spurve-
høge.

Kurt Due Johansen

FYNS HOVED 4/11

En dejlig efterårsnorgen neil
fint vejr møiltes 9 deltagere vecl

Jægerhotellet på Fyns Hoved. A1-
lerede på vejen derop sås en 81å
KærhØg.

Vi vanclrede først ual ad Tor-
nen og så cler clen første vinterbe-
buder nemlig en Sangsvane. Mærke-
ligt var d.et næsten santidig at
høre en Røclhals synge ved et af
sonnerhusene. På sandbankerne 1n-
denfor Tornen så, vi 2l+ Regnspover
og { Strandskader a1t inens der
ti1 staclighecl kon snåfl-okke af

BJergirisk, nåske 100 i a1t. Utl o-
ver det sås bl.a. Fjelctvåge 1,
Strandhjejle 5, Vibe 15 og Dob-
beltbekkasin 1.

Turen blev afsluttet ned van-
dring rundt om selve Fyns Hoved..

Viggo Linct

MONNET 25111

Det b1æste en clel, nen solen
skinnede fra en skyfri hinnel. Vi
var kunto, nen fik en dejlig spacl-
seretur uil over Monnet og havde
liclt ondt af clem, cler kunne have
været necl, Turen uilgik fra Søby

Stranclvej, og her så vi den første
sjælclenhed, en flok på 10 Ager-
hØns! Vetl østsiden holdt ca. 25

Gravæncler ti1, en IilIe flok
Stranilhjejler var her endnu, en
1iI1e flok Viber sant enkelte Røcl-

ben. Vi så enkelte Skærpibere nen

Snespurve og Hjejler nåtte vi und-
være. Af sidstnævnte så jeg ellers
en flok på over 500 og lige så

nange Viber i ugen f6r. Turens
højtlepunkt var clen enlige Blisgås,
son jeg aldrig ticlligere har ob-
serveret på stedet. På vej tiI nø-
destedet så 5eg for Øvrigt en Ravn.

Aksel Hansen

srÅne 8-st12

20 deltagere havde tilneldt
slg til Skåneturen, son foregik i
privatbiler.Vi startecle fra 0ilense

. k1. 4.4'0, og ankon ti1 Linhamn kI.
i*
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9.15. Derfra gik turen tiI Søvde,
men undervejs blev bI.a. noteret
følgende: Tårnfalk 1, Musvåge !,
Konge6rn 1,Rød G1ente 14, Silkeha-
Ie 10 og Fiskehejre 6.

Vecl Søvde gik vi en tur ud o-
ver engene; fra notesbogen bI.a.,
Sædgås, Konge1rn 2, Rød Glente l,
Li11e Korsnæb l, Egern 1, Ravn 5,
Fjeldvåge 1, St. Skallesluger 3,
Blisgås ca. /r00, Bramgås 1, Musvå-
ge 2, Gråsisken, TræIøber og Sunp-
mej se.

Vid.ere gik turen nod Fyleda-
1en, undervejs 11 Røile Glenter,
som vi lige kunne nå inilen clet
blev mØrkt. Her så vi Ravn 2, Røal

Glente !2, Musvåge 3 og Vibe 2lO?
Overnatningen foregik i 2 ud-

nærkecle hytter,son vi havd.e 1ejet.
Søndag norgen startecle vj- i

Ørup ALnskog.Desværre regnede d.et,
nen efter en rask li11e gåtur k1a-
rede clet op.I Skouen så vi Dornpap,

BOG- A AÅruDNYT:

81årnejse, Gråkrage, Spætmejse 2,
Li11e Flagspætte 1,Stor Flagspætte
2, Gråsisken,Træ1øber 2, Sortspæt-
te 4, Gærdesmutte 1 og Hættenåge.

Videre gik turen mocl Vonb.
Unclervejs kørte vi gennem Fyleda-
1en, hvor vi b1.a. så r;eIdvåge 1,
Musvåge 2, Sjagger, RØtl Glente 5,
HavØrn 1 (desværre rneget langt u-
de), Båctyr 6, Sædgås 100 og Stor
Tornskade 1. Ved Blentarp stod en

1il1e flok Viber på en nark, ca.
lOO stk, sanrnen ned Hætternåger og

Stornnåger og 6n Dværgmåge.

KI. 11.35 ankom vi tiI Vomb,

hvor vi gik en tur. F6lgende er
noteret: KongeØrn 2, Rød, Glente 5,
Musvåge 3, Stor Flagspætte 1, 81å

KærhØg t han, Fuglekonge, Gråkrage
og Ringdue 2. Dette blev ilesværr'e
siilste punkt på turen, for vi hav-
de en lang hjentur foran os.

Gunnar Knudsen

l,

UD ! NATUREN . I VTNTERHALVÅRET

SØREN OLSEN

Bogen henvencler sig ikke ti1
specialister e11er sær1igt inte-
resserede - for dem findes der en

lang række mere velegnecle bøger.
Den er ment som en appetitvækker
for den, cler gerne vi-1 have lidt
nere ucl af ture ud i det fri og

peger på nogle helt elenentære i-
agttagelser,som de fleste kan gøre

i det nære niljØ. Bogen er forsy-
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net necl fotos og en de1 tegninger'
son nok ikke aIle vil tilfred.s-
sti11e den kræsne kencler.

A. H.

DANSKE VADEFUGLESTEMMER

Som du sikkert allerede ved,
er der mange stranclengslokaliteter
runtlt om på fyn. 0g clu har nåske
ofte gået på sådanne lokaliteter,

I

for at se på vadefugle. Lige så

ofte har du måske været ud.sat for,
at d.u ikke kunne bestenne en va-
defugl , forcli den var for langt
væk tiI at du kunne se kencletegn
på den, og stemmen kunne du"ikke
bestemme den på.

Det kan godt vare svært at
1ære vadefuglenes stemmer at ken-
de ude 1 naturen, da dle ofte 1et-
ter på så leng afstanil, at nan ik-
ke kan nå at se, hvad d.et er for
en vad,efugl, cler komrner med clet d.er

korte e1ler nåske l-ange f1øjt.
Dette kan alu nu gøre noget ved

på en nem og effektiv nåde. Der er
nenlig konnet et bånd. ned DANSKE

trlonFuclnstEMMER. Her fø1ger en

kort beskrivelse kassettebånclet:
Enkelte vadefugle har et me-

get karakteridtiLsk uclseencle og fly-
vemåde, f.eks. K1yde, Vibe og

Stranilskacle, nen for tle fleste va-
tlefuglearter gæ1der clet,at d.e 1ig-
ner hinand.en så meget, at det kræ-
ver betydelig erfaring at skelne
clen fra nærståencle arter på udse-
endet.

Vadefuglenes stemner er for-
skellige fra art ti1 art, og da cle

ofte kan høres på lang afstand, er
stemner både på yngJ-eplads og un-
der trækket en gotl måcle,hvorpå mair

kan identificere vad.efuglene.
På dette kasettebånd er san-

let optagelser af stenmer fra a1le
tle 30 vad.efuglearter (båcle ynglen-
de og gennentrækkend.e), som kan i-
agttages regelmæssigt i Danmark.

Det udførlige teksthefte til
bånctet giver en orig5-na1 beskri-
velse af vaclefuglenes stenmer, som

de høres på båndet.
Som noget nyt i fuglelittera-

turen er de mest typiske stenmer
gengivet nett lydfigurer (sonogram-
ner). Man har ved teknikkens hjæ1p
fået lavet en slags trnod.errr, der
helt nøjagtigt gengiver lydenes
kvaliteter - og ornitologen får
hervecl nulighecl for grafisk at se,
hvad cler høres.

red.

GRVMI€!SKAL DU
PÅ ZAGT?

t

35


