En lille rapport fra Natravneturen til Hoverdal Plantage i Vestjylland.
4 personer havde tilmeldt sig turen.
Vi havde aftalt at mødes i Ringkøbing kl. 19 grundlovsdag den 5.6.2015.
Planen var at tjekke et par gode lokaliteter før det egentlige besøg hos natravnene. De
fynske deltagere var sultne, så første lokalitet der blev besøgt var ”Den gyldne Måge”.
Efter at have styrket sig lidt med burger, frites og cola gik turen til Vest Stadil fjord.
Vejret var lunt, men overskyet og vejrudsigten havde meldt regn fra midnatstide.
Vi blev budt velkomne af paukende rørdrum, og 2 par skægmejser havde travlt med at
indsamle føde til unger i rede.
Der var rørspurve, rørsanger og også en enkelt sivsanger viste sig ved Mellemdyb.
Desværre fik vi ikke set Sortterner, hvilket efter en enkelt deltagers mening, trak gevaldigt
ned på turen!
Vi gik en kort tur i krattet til Søndre dyb, og fra fugletårnet sås rørdrum flyvende lavt over
rørskoven hvor den gik til rast.
Efter et kort kig ved Tim Engsø, hvor en større skarvkoloni og en meget stor samling af
gråkrager i overnatningstræer var det mest ophidsende, gik turen til Hoverdal plantage.
Regnen havde desværre glemt at den først skulle komme til midnat. Det var også blæst en
lille smule op, og det var egentligt lidt ildevarslende. Ved Ravnelysningen fik vi en
appetitvækker, idet en trane kom trækkene fra vest og gik til rast nær en indlandsklit, lidt
fra hvor vi stod.
Vi ankom til natravnestedet ved Dr. Nørbys vej kl 22, og ca. 15 minutter senere hørtes den
karakteristiske snurrende sang mindst fra 2 natravne. Der blev spottet en flyvende fugl
som fra en gran, vi netop havde passeret, stak mod øst ind i skoven.
I alt hørte vi 3 natravne og så en flyvende fugl.
Lidt før midnat fik vi en lunende kop kaffe med Digestives til, og skiltes vi for at begive os
hjemover.
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