Turrapport
DOF Fyn-tur til Vestkysten søndag den 1. september 2013
”Vi mødes på parkeringspladsen ved Lillebæltsbroen klokken 05”. Sådan lød beskeden fra
turlederen, Kell Grønborg, og det gjorde vi så, og herfra fortsatte turen til Ringkøbing, og
efter et hurtigt stop hos bageren i Søndervig nåede vi ved ottetiden frem til Bækbygård
Strand. Søndagens vejrudsigt var ikke lige, hvad man som fuglekikker kunne ønske sig,
men vejret var ok, da vi ankom, så vi fik hurtigt teleskoper og andet grej pakket ud og stred
os i den kraftige nordvestenvind op på de høje klitter, hvor vi efter aftale blev modtaget af
tre lokale og meget kompetente og venlige ornitologer med Jens Ballegaard i spidsen.

Og så blev der havobset – en disciplin, som af gode grunde ikke dyrkes særlig meget på
Fyn. En død Mallemuk, som lå på stien op til observationsstedet var med til at spænde
forventningerne, og koncentrationen var stor, når der f. eks. blev meldt ”Almindelig Kjove,
der jager terne, retning klokken elleve lige uden for yderste brænding”. Der skal godt nok
lidt rutine til for hurtigt at finde fuglene over det oprørte hav, når man også på grund af den
stride blæst ryster lidt på hånden, men det var et par spændende timer, vi fik i det gode
selskab. De mange suler, der i en lind strøm trak nordpå langs stranden, var den fugleart
vi så flest af, men også bl.a. Ride, Dværgmåge, Lomvie, Sortand, Storkjove og sørme
også en Sodfarvet Skråpe kom i notesbogen. Den sidste glippede desværre for
undertegnede. Det ville ellers have været en ny DK-art.
Undervejs ”overlevede” vi fint en kraftig regnebyge, men da det senere igen trak op til en
ny gang regn, gik vi i bilerne og kørte ind i baglandet ved Mellemdybet i Veststadil Fjord.

Her var skestorkene den store oplevelse. Nu var det blevet tid til frokost, og den blev
indtaget på terrassen i Kells sommerhus i Søndervig.
Herefter gik turen til Skjern Enge, hvor det store fugletårn både gav læ for regnen og var
den perfekte ramme for vores 10-mands gruppe. Skjern Enge er et fantastisk område – på
denne dag først og fremmest præget af Grågæs i et meget stort antal, men også mange
vadefugle og ænder blev observeret. Det helt store hit var fire rovterner, der sad på en lille
sandflade. Det er godt nok ikke hver dag, man ser fire rastende rovterner i det samme
kikkertfelt, men området er åbenbart hjemsøgt af den slags fugle i øjeblikket. Dagen før
var der observeret 11 rovterner.
Midt på eftermiddagen gik turen igen tilbage til Fyn, og trods det lidt våde vejr, kunne turen
kun betegnes som vellykket og præget af godt humør.
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