Turraport fra DOF tur den 24. november 2013.
Målet for dagens tur : Vestfyn. ( Fønsvang, Eskør, Husby Strand, Bobakkerne Helnæs og Helnæs
Made.)
Turleder: Michael Mosebo.
17 morgenfriske deltagere var mødt op kl. 08.30 ved det nye fugletårn på sydsiden af Fønsvang.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, temperatur 4 grader og frisk vind - og det havde DMI lovet os
resten af dagen så det kunne man da glæde sig over.
Fugle var der nemlig ikke mange af ved Fønsvang, faktisk slet ikke nogen. Det eneste vi kunne få
øje på var et hold jægere, så vi blev hurtigt enige om at fortsætte til næste destination - Eskør, hvor
vi standsede hvor Hybækken løber ud, omkranset af tagrør. Det var skægmejser der var det
egentlige mål for dette stop, men vi hverken så eller hørte noget til dem denne gang. 4 grågæs og
en tårnfalk var resultatet.
Næste stop var nogle hundrede meter længere fremme på toppen af bakken, hvor der er en
fantastisk udsigt over Flægen og Tybrind Vig. Det plejer også at betyde gæs i stor mængde, men
ikke i dag. 1 enkelt grågås var hvad det blev til.
Efter Michael havde sikret sig at alle havde set gåsen fortsatte vi til Husby Strand.
Det var et rigtig godt valg. De første var dårligt nok kommet ud af bilerne før 6 fiskehejrer viste sig
og snart blev der meldt om 2 ravne inde over Wedelsborg Lystskov samt musvåge, krikand og
engpiber og kort efter 2 Havørne (Adult) i meget langsomt svæv, igen over Lystskoven ud mod
vandet. Ind i mellem stod de næsten stille i den efterhånden ret kraftige vind. Næsten samtidig kom
en flok snespurve (35) til syne et stykke fremme.
Michael foreslog at vi gik langs stranden så ville vi sikkert møde snespurvene igen; og ganske
rigtigt , flokken vendte om og passerede os på ganske kort afstand på vandsiden og foretog derefter
en mindre opvisning foran os. ( Det var lige før vi gav os til at klappe) . En enkelt snespurv valgte at
blive tilbage på stranden og den brugte vi megen tid på. Selvom den var tæt på var det kun Michael
der kunne få øje på den, men til sidst lykkedes det for os alle at se den, men da var vi vist også inde
på en afstand af 7-8 meter.
Vi fortsatte langs stranden og pludselig var der bare ænder overalt i luften - mange hundrede. Først
og fremmest gråænder i stort tal men også en stor flok troldænder og ind i mellem pibeænder og
taffelænder. Kort tid efter så vi endnu en havørn, denne gang en ungfugl og dermed dagens 3`die
havørn. På vej tilbage til bilerne mødte vi igen vores snespurv, denne gang var vi helt inde på 5
meters afstand, så alle fik set den. Inden vi forlod Husby strand nåede en flok på 20 bramgæs at
passere hen over os.
Næste stop var P-pladsen i Bobakkerne på Helnæs og det var aftalt at det også betød en kaffepause.
Medens alle vi andre gik i gang med kaffen, gik Michael straks i gang med at afsøge Lillebælt for
fugle. Foruden mange edderfugle var der ifgl Michael en ride samt 5 gråstrubede lappedykkere. Vi
var flere der arbejde på at få øje på riden, men det lykkedes kun for et par stykker, men alle kunne
glæde sig over den fantastiske udsigt.

Sidste stop var Helnæs Made. Kort tid efter vi havde forladt bilerne var der en vandrefalk der fløj
over i forholdsvis kort afstand fra os. Vi fortsatte over maden for at prøve at finde enkeltbekasin og
mosehornugle. Trods ihærdig søgen lykkedes det ikke men på tilbagevejen blev det til 2 gråstrubede
lappedykkere på Lillebælt og en adult blå kærhøg hun, der rastede i kanten af rørskoven.
En meget begivenhedsrig tur var slut. Stor tak til Michael for særdeles kompetent guidning.
Kurt G. Holm

