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Der var planlagt 15 ture til 2012. Her kan selvsagt ikke alle være nye. Der må
være nogle gamle travere imellem – Monnet i marts, sangfugletur til Sollerup i
maj, juniture til Frederikshåbs Natravne og weekend på Æbelø,
efterårstrækture til Sydlangeland og … Vestfyn i novemberregn og rusk.
Imidlertid har en ny trend bredt sig i vores turprogram: Der kommer stadigt
flere begynderture. Faktisk blev en tredjedel af turene afholdt under denne
overskrift. Det startede med Odense Å i januar, så ud i fjorden til Stige Ø i
februar og endnu længere ud til Ølund i marts og samme sted i august, hvor
det gjaldt vadefuglekendetegn. Der er faktisk nok at tage fat på af formidling i
vores nærområde. Alle turene har Dieter Maaszen stået for. Vi har endda i
ekskursionsudvalget oplevet at blive kontaktet med et færdigpakket turforslag
af samme ihærdige turleder. Det kan vi godt lide – og vi tager med glæde
imod! Et eksempel til opfølgning, mine damer og herrer.
Om det også var på den måde, at et hit som Eske Mortensens vadefugletur til
Blåvands-området kom i stand huskes ikke (men det kunne det nemt have
været), Det er helt klart også en tur, der bør gentages. Det er meget
pædagogisk at følge vadefuglenes forskellige dragter drage sydover på få
meters afstand fra toppen af en klittop en behagelig weekend i begyndelsen
af august…
Et andet specielt tiltag var en nattelyttetur til udvalgte østfynske lokaliteter i de
sidste majdage, hvor alle vores sangfugle er ankommet.
Det er dog ikke idyl alt sammen – som antydet var det lidt barsk sidst på året
med et fugletomt Vestfyn, der nærmest sjaskede væk i novemberblæst og en
snestorm, der helt forpurrede en ørnetur i december – men vi er klar igen til
nye udfordringer i 2013. Der er seje folk nok derude, skal jeg hilse og sige fra
en turleder, der lige i skrivende stund er hjemkommet fra et iskoldt Vadehav
med brave turdeltagere, der kun klagede over, at vi tog for tidligt hjem…

