
Ekskursion 
lørdag 12.nov. i 
skønt efterårs 

vejr med 
DOF Fyns 

Der var tilmeldt 11 børn, men der skete det glædelige, at der kom 17 børn samt næsten lige så 

mange forældre til turen, der var henlagt til Nakkebølle Inddæmning og arealet i skoven ved 

”Bittenhus” og det gamle Nakkebølle Sanatorie. Dagen bød på i alt 25 arter af fugle, her i er 

medregnet de arter, der blev ringmærket ved ”Bittenhus” af Michael Bjerregaard. 

Ved velkomsten fik jeg desværre alene navnet på de ikke tilmeldte børn skrevet ned, så der har jeg 

et lille problem med at tilsende dem en liste over dagens observationer samt denne afrapportering.  

Hvis nogle af disse børn eller deres forældre, eller andre for den sags skyld, ønsker en udskrift af 

rapporten og listen på observationerne, må jeg bede de pågældende om at kontakte mig på mail 

borge.lrasmussen@gmail.com. Så returnerer vi meget gerne rapporten og obs listen. 

mailto:borge.lrasmussen@gmail.com


 

Efter velkomsten og introduktionen af 

holdet inkl. dagens filmhold, begav alle 

sig af sted mod Nakkebølle 

Inddæmning. 

Men inden man nåede så langt, så 

opstod første ”forstyrrelse”. En flok 

Halemejser kom lige på tværs af vejen, 

og underholdt med fouragering i 

træerne på begge sider af vejen. 

 

Communiko 

 

 

Videre ud af Ø-havsstien langs udløbet 

fra inddæmningen. 

 

Pludselig fandt nogen noget meget 

interessant, der tiltrak sig 

opmærksomhed! 

 

 

 

 

 

Communiko 

 

 

Mange var henne at kigge nærmere på 

fundet i skovbunden, og de sejeste 

samlede noget op i hænderne.. 

 

 

 

 

 

 

 

BLRasmussen 

  



 

Det var tydeligt at nogle af de unge 

mennesker havde erfaring med at 

komme ud i naturen.  

Et stort stykke træstamme blev trillet 

forsigtigt en lille stykke, og så åbnede 

der sig et mylder af liv med 

bænkebidere og tusindben m.m.f. 
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Michael er her i færd med at fortælle 

om og vise i ”Felthåndbogen” hvilken 

fugle, der er at se ude i inddæmningen. 

 

Også på denne tur må vi ind imellem 

undre os over den store parat viden, de 

unge mennesker besidder om fugle og 

natur! Virkelig en fornøjelse at opleve, 

og det giver håb for fremtidens fugle. 

 

 

Communiko 

 

 

 

Der bliver kigget efter rovfugle, men 

den største rovfugl blev for mange en 

musvåge. 

Men så kunne man til gengæld glæde 

sig over en flok sangsvaner, der lå og 

kaldte deres karakteristiske 

trompetagtige lyde. 

 

 

 

 

Communiko 

 

  



 

En så flot og farverig dag at være i 

skoven på. Og selvfølgelig blev mange 

af børnene jo også tiltrukket af det 

blanke vand, og begyndte at finde 

grene og lignende at kaste ud i vandet. 

Her måtte Michael så lige fortælle 

børnene, at det er altså en meget dårlig 

ide, hvis man vil se fugle. Og det 

gælder både dem på vandet og dem i 

træer og buske, der bliver forstyrret af 

larmen fra slagene mod vand og træer. 

 

 

BLRasmussen 

 

 

 

Så var tiden kommet, hvor vi alle skulle 

vandre mod samlingsstedet ved kysten 

ud for Bittenhus. I skoven lige før 

Bittenhus havde Michael fået lov til at 

opstille et par net for at prøve lykken, 

om der skulle være et par fugle, der 

ville lade sig ringmærke. 

. 

 

 

 

 

 

BLRasmussen 

 

 

 

 

Børnene er altid meget interesserede i 

ringmærkningen. 

Og spørgsmålene kommer i en lind 

strøm til Michael. 

På et tidspunkt er børnene ved at 

komme for tæt til nettene, og Michael 

gentager lige reglerne for at være med 

til ringmærkningen….. 

 

 

 

 

BLRasmussen 

  



 

 

… og vupti – hurtigt trækker børnene 

sig tilbage til den aftalte ventelinje. 

 

Først skulle nettene rulles ud og 

strammes op.  

 

For at øge chancerne havde Michael 

hængt et foderautomat op ved nettene. 

Så må vi se, om det giver flere fugle. 

 

 

 

 

BLRasmussen 

 

 

 

Alt imens at alle andre var på skov- og 

fuglekigge tur, havde Mieke tændt bål 

og stegt gammeldaws æbleskiver. 

 

I den store gryde er der hældt flere 

kartoner æblesaft samt lidt kanelstang, 

og det hele blev opvarmet til en dejlig 

børnevenlig gløgg.  

 

Både æbleskiver og Gløgg blev 

modtaget med stor glæde af langt de 

fleste, så vel børn som voksne. 

 

BLRasmussen 

 

For at give fuglene lidt tid til at flyve i de 

opsatte net, havde Michael medbragt et 

par ”godteposer”, hvori han havde 

samlet en del forskellige ting. 

Der var fjer, kranier, skeletter og m.m. 

 

Børnene var igen meget interesserede, 

og for hver ny ting fik de lov at øse af 

deres paratviden.  

Og der var rigtig mange korrekte bud 

på, hvad de enkelte genstande kunne 

være.      

BLRasmussen 

  



Her ser Michael dog lidt eftertænksom 

ud - ikke uden grund. Hvad er det?  

For stor til at være ræv eller grævling, 

måske en hund? Michael kunne ikke 

huske, hvor han havde fundet det, men 

efter lidt tid, blev der foreslået, at det 

måske kunne være får? – og pludselig 

lyste Michael op, og udbrød:  

”Ja det tror jeg på, for nu husker jeg at 

jeg fandt det på en tur til Sprogø, under 

ringmærkningsopgave”. 

Og efter en del snak om de mange ting, 

og alle havde fået hvad de kunne spise 

af æbleskiver og drukket af gløgg, var 

det tid for at kontrollere nettene. 

BLRasmussen 

 

 

 

Og der var stor gevinst! 

Børnene var vildt begejstrede, da de 

nåede frem til ventelinjen. ”Der er over 

20 fugle i nettet!”, som en udbrød vildt 

overrasket. 

Inden begge net var tømt, nåede 

antallet lige præcis 30 fugle fordelt på 5 

arter: 1 Gærdesmutte, 5 Halemejse, 1 

Sumpmejse, 11 Blåmejser og 12 

Musvitter. 

Der blev studeret både kendetegn, køn 

og alder i stor stil. 

Foto fra slowmotion video. 

Ingrid Gaarsman 

 

 

Børne fik alle lov til at prøve at holde en 

fugl i den hule hånd, selvfølgelig med 

grundig instruktion og under fuld kontrol 

af Michael. Børnene fik virkelig en 

wauw effekt ud af den oplevelse, hvor 

nogle af fuglene lå stille i et par 

sekunder – for der efter at forsvinde 

inden man nåede at blinke med øjnene. 

 

 

 

Foto fra slowmotion video. 

 

Ingrid Gaarsman  



 

 

Andre af fuglene forsvandt i et 

splitsekund inden de nåede ned på 

hånden. 
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Børnene er meget opmærksomme på 

hver en ting, som Michael gør under 

ringmærkningen, og mange af 

børnenes gode spørgsmål bliver 

selvfølgelig også besvaret. 
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Michael viser en Halemejse frem, og 

fortæller samtidig om de to varianter af 

arten: Denne hvidhovedet variant er en 

Nordlig. ”Husk det på hvid = sne mod 

nord – derfor nordlig”. Den sydlige 

variant har sorte/mørkebrune 

striber/tegninger i hovedet. ”Husk det 

på mørk i hovedet = solbrændt – derfor 

sydlig”. 

Og så har de det også med at blande 

sig og få unger med hinanden. 

Så det er ikke altid let at finde ud af. 

Communiko 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiko 

 

Med de mange tilbagemeldinger vi har 

modtaget, tør vi næsten godt skrive, at alle 

havde en dejlig dag. 

Begejstringen var stor, og børne strøede om 

sig med superlativer hele tiden, for hver ny 

fugl eller ting, der blev opdaget. 

Også hyggen omkring bålet med spisningen, 

Michaels overdådige overraskelses sække, 

ringmærkningen eller blot det lige at få lov at 

lege i vandkanten, ja, så gav det reaktioner fra 

børnene.  

Sådan skal der være plads til det hele.   

 

Vi fra ledelsen vil sige alle en stort TAK! for al 

jeres opbakning og deltagelse til de enkelte 

dages aktiviteter. 

Og vi bliver så glade og taknemmelige for alle 

de hilsener og reaktioner vi får under og efter 

et arrangement. Det hjælper selvfølgelig også 

med til, at vi allerede nu med sikkerhed kan 

sige, at vi vender tilbage med en ny 

aktivitetsliste, for forårets events i 

Ørneklubben. 

Michael har modtaget noget råfilm fra 

fotografernes optagelser på dagen. 

Det bliver mega sjovt at se det vist på TV i 

reklamer m.v. Alle kan godt glæde sig til at se 

det 2,5 minut lange indlæg, der kom ud af de 

mange optagelser de gjorde på dagen. 

Her kommer nogle links til gode fuglesider for 

Ørneklubmedlemmer: 

Ørneklubben: Fugle for børn (dof.dk) 

https://www.facebook.com/people/Ørneklubbe

n/100064318625258 

Og her et par for fugleaktiviteter på Fyn: 

DOF Fyn 

(20+) DOF Fyn | Facebook 

På en af disse sider vil vi også lægge flere 

fotos op, samt nogle af Ingrid Gaarsmans små 

video-strimler fra ringmærkningen. 

Med det vil vi gerne takke for i år og ønske 

alle Ørneklubmedlemmerne en rigtig god og 

Glædelig Jul! 
fra Mieke, Henrik, Michael og Børge 

Kontakt:   

Børge på mobil 22 21 60 20 eller mail borge.lrasmussen@gmail.com 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/orneklubben-fugle-for-born
https://www.facebook.com/people/Ørneklubben/100064318625258
https://www.facebook.com/people/Ørneklubben/100064318625258
https://www.doffyn.dk/
https://www.facebook.com/groups/692206920900628/events
mailto:borge.lrasmussen@gmail.com

