
 

Dof Fyn tur til Lyø 27. april 2021 
Turledere Niels Bomholt og Lilly Sørensen 

 
10 morgenfriske doffere mødtes på havnen i Faaborg kl. 7.45 med afgang til Lyø kl. 8.00. Allerede på havnen 
kunne vi inhalere dagens stille, solrige vejr med en vis kølighed, der dog ikke kunne overskygge vores glæde over 
en stabil vejrudsigt dagen lang.  
Inden vi steg om bord på færgen havde husrødstjerten sunget godmorgen-sang til os fra et hustag tæt på havnen. 
 
Vi anduvede først Avernakø, hvor vi kunne nyde synet af ca. 300 rastende hjejler og omkring 100 knortegæs på 
strandengene vest for færgelejet. Det skal lige oplyses, at dagen blev en 'langdistancekiggetur', da ingen af os 
medbragte teleskop. Så nogen af os måtte være med på en 'kigger' hos de, der havde skarpe øjne og bedre 
kikkert end én selv.  Vi havde heller ikke nogen mesterfotograf med på turen, så den kære læser må nøjes med et 
par af mine inferiøre og croppede fotos. 
 
Lyø er 6 kvm og kendt af mange for sine 5 gadekær og historien om Valdemar Sejr, der under en jagttur på øen i 
1223 blev taget til fange og først sluppet fri 3 år efter. Så galt gik det heldigvis ikke for os - vi nåede en aldeles 
smuk rundtur på ca. halvdelen af øen, inden øen løslod os til færgen mod Faaborg kl. 14.40. 
 
Det første spændende møde var med en 'benløs fugl', nemlig en sæl, der lå og solede sig på stranden ved Lyø 
Sand, som vi passerer, når vi går til venstre ad første markvej fra færgelejet. Spottet os før vi spottede den, gik det 
godt nok tjept med at få bugtet den søløvelignende slanke, sorte krop ned i vandet fra strandbredden. På sikker 
afstand et stykke ude i vandet var det dog lidt interessant at betragte de tobenede væsener inde på stien. 
Hvis vi lige skal få overstået pattedyrene, så boltrede en del forårskåde harer sig rundt omkring i landskabet på 
hele vores tur. Skulle nogen af deltagerne have set et rådyr på turen, ja så er det desværre undsluppet 
skribentens opmærksomhed.  

                     
Vi kigger og kigger - uden teleskop                                        Sæl i vandet ud for Lyø Sand 

 
Og nu til fuglene. Jeg nævner småfuglene én gang for alle og husker forhåbentligt de fleste: Rødstjert, gulspurv, 
sanglærke, jernspurv, gransanger, rørspurv, gærdesmutte, blåmejse, solsort, musvit, bogfinke, munk, løvsanger, 
stillits, tornirisk. Rødstjerten hørtes faktisk ret ofte på vores rute og en enkelt gang på vej ad Smedegyden mod 
Lyø by, fik vi også mulighed for i et træ at nyde den smukke han med den markant hvide pande. 
 
Kort efter vores fine møde med sælen hørte vi den for dobbeltbekkasinen kendte sang fra en sangpost 'tick-a tick-
a tick-a', og inden længe 'lykkedes' det os også at få 4 stk. på flugt. Der var også kig til storspove. 
 
Overalt på øen traf vi grågæs. Generelt var de faktisk ret stressede over vores tilsynekomst, så de enten 
skræppede op og/eller tog flugten. Jeg tager det som et tegn på, at de ret hurtigt vænner sig til fredelige forhold 
på en ø uden alt for meget menneskelig aktivitet, når jeg for eksempel sammenligner til Ringe Sø, hvor 
grågæssene har vænnet sig til at yngle tæt på mennesker og (jævnligt) løse hunde. Men det skal den kommende 
turistsæson på Lyø nok få lavet om på. I Østersjo kunne vi lige skimte et ret nyudklækket kuld gæslinger. 
 

 
Vild panik blandt grågæssene 



 

Derudover bød Østersjo og omgivelser på gravænder, strandskader, viber, klyder, krikænder, troldænder, 
skeænder, rødben, toppet skallesluger, gråstrubet lappedykker, landsvaler, fiskehejrer, hættemåger, splitterner 
samt den efterhånden allestedsnærværende gravand. Samt en svaleklire og en sortkrage. 
 

 
Klyder og viber ved Østersjo - begge trængte arter 

 
Videre gik det i raskt trav op langs tunneldalen og den forholdsvist nyplantede ege- og bøgeskov (1990) ad 
Smedegyden ned til byen, hvor frokosten blev indtaget i kirkens hyggelige omgivelser. På vores vej så vi havørn, 
musvåge, rørhøg, og i den lille sø for enden af tunneldalen taffel- og troldænder. 
 

 
Mærkeligt fugletårn! - Nåh nej! 

 
 
 

Musikanter i kirkens omgivelser 

 
 
Efter endt frokost var næste og sidste etape ud til Vestersjo og Lyø Rev. Ifølge informationstavle skulle der yngle 
ca. 20 arter kystfugle i området. Det bliver spændende, om den forestående ø-undersøgelse vil vise det samme. Vi 
havde blandt andet fornøjelsen af en del flaksende viber, som bragte minder hos den aldrende skribent om lange 
dage med hakken i den fædrene roemark. Derudover skal nævnes rødben, klyder, stormmåger, sølvmåger, 
svartbage, splitterner, pibeænder, toppet skalleslugere, gravænder, sangdrosler, et rørhøgepar, et par 
mørkbugede knortegæs. Mod nord rastede ca. 500 bramgæs.  



 

 

 

 
 

I raskt trav mod Vestersjo og Lyø Rev 
 

 
 

Mørkbuget knortegås og stormmåge ved Lyø Rev 

Tiden fløj afsted for os i det smukke forårsvejr på denne smukke ø, og så var det pludselig tiden at vende blikket 
mod færgehavnen. På færgen hjem havde vi udsigt til ca. 180 rastende storspover. Tak til Niels og Lilly for en 
oplevelsesrig dag. 

 
Efter en dejlig tur på 10 km fordøjes dagens indtryk inden færgen tilbage til Faaborg. Her kunne vi godt have brugt en is! 

 
Referent: Vibeke Hestekær 


