
ØRNEKLUBBENS EKSKURSION til Gyldensteen 8. maj 2022 

 

1 

Så oprandt dagen for ØRNEKLUBBENS 2. 
ekskursion, der denne gang gik til Gyldensteen 
Strand. Flot vejr med lidt vind burde give 
mulighed for at se rovfugl. 
Efter en kort briefing på P-Efter en kort Briefing 
på P-pladsen, hvorunder en deltager oplyste, at 
hun næsten ikke havde sovet hele natten af bare 
spænding, gik det hurtigt med at komme ud til 
diget og få sat teleskoperne op. 
Her er Henrik i gang med at instruere Asger i at 
bruge teleskopet, medens Freja i midt i billedet 
ved egen hjælp får kigget på nogle af de mange 
ænder i Engsøen,   
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Freja har fundet noget spændende, så mor må 
finde fuglebogen frem, så de kan finde navnet på 
fuglen. Mor fortalte efterfølgende, at de sjældent 
læser "almindelig" godnat historie, men at Freja 
elsker at høre om og læse i fuglebøger. Til højre 
er Bastian helt opslugt af at se canadagæs og 
fiskehejre. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Det kræver lidt tålmodighed at stå stille og se på 
fugle, så Esben tager sig lige en lille løbetur ind 
ad dæmningen. Freja i midten har fået hjælp af 
Michael til at finde den korrekte fugl i fuglebogen. 
Bastian får hjælp af Henrik til at spotte de enkelte 
fugle i Lagunen, og Christine lytter meget 
interesseret med i forgrunden. 
 
Foto Katrine Mathisen Olsdal 
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Christine kigger koncentreret på, hvorledes 
teleskopet bruges, og venter blot på at det bliver 
hendes tur til at kigge. Bagved er Asger i fuld 
sving med at finde de mange arter ude i 
Lagunen. 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Christine tænker sikkert: "Hvad er det for noget 
spændende som Asger har fået kig på?" 
 
Foto Katrine Mathisen Olsdal 
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Til venstre er Henrik i gang med at fortælle Asger 
om de fugle han har kig på i teleskopet, alt 
medens Freja i midten får hjælp af mor, til højre 
klarer Bastian næsten det hele selv. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Efter en god halv times kig ud over både 
Lagunen og Engsøen, skulle alle ud på en lille 
vandretur gennem skoven ud til stranden og 
møllen i det oprindelige reservat. 
Thea Sophie og Christine sikrer lige at 
vandreskoene er snøret godt! 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Og afsted det går derudad. Henrik skal dog lige 
sikre sig, at alle er med. Fuglebogen skal lige 
studeres en ekstra gang under vejs, og Christine 
holder skarpt udkig, efter om der noget at samle 
op til senere vurdering. Alle var blevet udstyret 
med en lille plastbeholder til formålet. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Undervejs bliver der lyttet til fuglestemmer og 
kigget efter de små fugle i trækronerne. Freja og 
Clara får svar på spørgsmål af Michael,  
Esben og Christine kigger efter ting til 
opsamlingsboksen. 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Her er der kiggepause ved broen over Kragelund 
Kanal. Et godt sted at se isfugl, især om vinteren.  
Henrik er ved at fortælle om det til Clara, Bastian, 
Asger og Freja. 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Det er en flot vandretur, hvor man både går i 
skov og som her hen over engen, for så at 
komme gennem skov igen. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Og så nåede man frem til vendepunktet. Det fine 
gamle mølletårn, som Aa. V. Jensens Fonde har 
bekostet en smuk restaurering på, og mølletårnet 
fungerer nu som et pragtfuldt fugletårn, samtidig 
med at endnu et stykke kulturarv fra 
inddæmningernes tid bliver bevaret. 
Bastian og Freja har fået øje på den meget 
naturtro i både størrelse og udseende udskårne 
havørn, der her skuer ud over det oprindelige 
reservat. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Vel ankommet på toppen af møllen, finder så lige 
en rede med et æg. Reden er bygget på den 
brede murbrystning, og må siges at ligge lidt 
udsat for vind og vejr. Ud fra æggets størrelse og 
farver/prikker skulle det være et Sølvmågeæg. 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Her forklarer Michael om ægget. Fra venstre er 
det Esben, Bastian, Christine (med ryggen til) 
The Sophie og Clara samt Freja, bag Michaels 
hånd. 
 
Foto: David Mc Nally 

 

15 

Også de voksne nyder udsigten sammen med 
dagens ældste Ørneklubben-medlem Asger på 
10 år og dagens yngste deltager Dagny på 16 
måneder.  
 
Foto: David Mc Nally 
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Turen tilbage går langs stranden, hvor fra man 
kan skue over til fuglene, der raster på Dræet og 
Æbeløholm. Disse småøer dækker for kig til 
Æbelø. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Tilbage på stien sætter Bastian og Freja tempoet, 
så de voksne ikke går for hurtigt. 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Vandreturen tager jo en del tid, når de mange 
ting man møder undervejs skal undersøges 
nærmere. 
Her det Bastian, Freja og Clara, der har fundet en 
interessant ting på stien, medens Asger 
beskedent holder sig i baggrunden. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Og hvad er det så, de gæve unge mennesker 
fandt på stien? 
Ifølge de sædvanligvis velunderrettede kilder, så 
skulle det være en græsspinderlarve! 
Link til flere fotos: 
https://www.bing.com/images/search?q=gr%c3%
a6sspinder+larve&qpvt=gr%c3%a6sspinderlarve
&tsc=ImageHoverTitle&form=IGRE&first=1 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal 
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Tilbage i "Skolestuen" skal 
Ørneklubmedlemmernes indsamlede ting 
undersøges og om muligt sættes navn på. Her 
ved langbordet var der saftevand/kaffe og 
boller/kage, som der kærkomment blev sat til livs. 
Bagerst er Freja og Michael ved at gennemgå 
"Fugle i Felten", for at sætte navn på alle de 
arter, der blev set på dagens ekskursion. Hele 61 
arter blev det til. Imponerende på de 3,5 time! 
Clara er ved at putte kage i munden, medens 
Esben og Bastian hører efter Michaels opråb om 
fuglenavne, der blev set. I forgrunden siddert 
Christine. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Den store gennemgang af "Fugle i Felten" udført 
af Freja og Bastian. Michael kommer med 
supplerende oplysninger og fortæller om, hvad 
man skal kigge efter for at bestemme fuglene ude 
i naturen. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Den 3,5 km lange vandretur var åbenbart ikke 
nok til at dræne de unge mennesker for energi, 
for de store fugleæg uden for udstillingen blev 
flittigt som klatrestativer. 
Fra venstre Clara, Esben, Freja og Bastian. 
 
Foto: David Mc Nally 
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Bagerst noteres i notesbogen alle de mange 
fuglearter, der blev set på dagen, og til højre er 
opmærksomheden stor fra Bastian og Clara samt 
Esben. 
Det blev endnu en dejlig dag med de dejlige 
Ørneklubmedlemmer, der også endnu en gang 
imponerede os med, hvor meget de ved om fugle 
og natur!  Det eneste der mislykkedes, var 
aftalen med ørnene, der udeblev på dagen. Den 
eneste rovfugl, der blev observeret, blev en 
tårnfalk! Men som vi plejer at sige: Lidt har også 
ret! - og bedre held næste gang vi ses! Tak for at 
I alle kom og var med til at gøre dagen til en god 
oplevelse! 
 
Foto: Katrine Mathisen Olsdal. 

 


