Turrapport fra Romsø lørdag den 30. maj 2015
Bølgehøjde: 0,5-1,0 m.
Vindstyrke: 10 m/sek.
Vindretning: Vest

Et par af rødrygget tornskade underholder selskabet.
Lørdag d. 30. maj gik turen til Romsø under kyndig ledelse af Ivan Sejer Beck,
afgang med Romsøbåden kl. 10 fra fiskerihavnen i Kerteminde. Det blæste friskt
fra vest, 10-12 m/sek., bølgehøjden op til 1 m. Skipperen Bo og den kvindelige
matros løste opgaven, om end fortøjningen ved Romsø var lidt besværlig under de
herskende vejrforhold. Alle kom vel fra borde.
Turlederen spottede straks efter landgang en stor fugl, svævende over
trætoppene: havørnen bød os velkommen! Et par deltagere med kikkert meddelte,
at ”ørnen” havde en lang hals, foldet et par gange: en fiskehejre! Nå ja!
Herefter startede en succesfuld vandring øen rundt, med mange oplysende små
fortællinger fra turlederen. Snart nåede selskabet det eneste sted, hvorfra
ørnereden kunne betragtes. To store ørneunger kunne ses gennem turlederens
medbragte og vel opstillede kikkert. Herligt! De gamle ørne lod sig dog ikke se
under turen.
Videre til ternekoloni og nogle mærkværdige ”tuer”, som faktisk var underjordiske
boliger for de gule engmyrer. Der var tusindvis af disse mærkværdige
myresamfund. Se evt. link:
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=5067
Vejret var jo ikke det bedste; meget frisk vestenvind og pletvise byger, men
humøret var højt.
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På tilbageturen til bådebroen indtraf en ekstraordinær observation: Et par
rødrygget tornskader, tydeligvis et par, som man kunne forvente at ville formere
sig. De stillede sig velvilligt til skue og blev ivrigt iagttaget.
Hjemturen forløb som udturen, lidt råt, men dog fornøjeligt, med 10 knob og
skumsprøjt. Ingen søsyge. Ved ankomsten til Kerteminde, blev turlederen af
skipper Bo pålagt at indsamle deltagerbidrag til betaling af sejlturen, hvilket han
havde tænkt sig at pålægge skipper, men den gik ikke!
En herlig tur!
Ole Borg
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