Nyhedsbrev – September 2022 (2)

Så nåede vi efterårsjævndøgn og dermed er natten nu længere end dagen og vi går den mørkere tid i møde
med regn og rusk og hvad der ellers hører denne årstid til. Mange af dem, som har en have kan glæde sig
over at frugttræerne giver godt med frugter i denne sæson og så kan man jo også tænke tilbage på nogle
ganske lyse og fine sommermåneder, som vi har haft i år.
I den forgangne weekend var DOF-Vestjylland således også rigtig i heldige med et par gode dage til at
afvikle jubilæums-busturene i og begge dage gav gode fugleoplevelser til deltagerne, hvilket du bl.a. kan
læse om i dette nyhedsbrev
Den første måned med 50års jubilæumsaktiviteter – september er således omme og er forløbet ganske
godt med god opbakning og det er vi rigtige glade for – Tak for det!

Og aktiviteterne forsætter jo i oktober, med endnu 2 foredrag, Jubilæumsfesten, samt på søndag en

Jubilæumskoncert – ”Fri som fuglen”
I forbindelse med klassiske dage, som er en årlig international klassisk koncertbegivenhed i Holstebro
kommune, som i år netop har temaet "Fuglen under himlen" var det jo helt oplagt, at vi også skulle være en
del af dette her i vores jubilæums år og derfor har du nu muligheden for at deltage på Nr. Vosborg søndag
d. 2. oktober kl.13.00 - 14.30, hvor koncerten "Fri som fuglen" afholdes som et koncert/foredrag med
Caspar Wenzel Tornøe og hvor bl.a. fløjtenisten Janne Thomsen blandt andre, er med til at skabe den
musiske stemning.

På hjemmesiden kan du læse mere uddybende om Fuglekoncerten ”Fri som fuglen” og billetkøb mv.

Jubilæumsekskursioner – referat
Weekenden stod på 2 bus fugleture til gode fuglelokaliteter og da vejret, som tidligere nævnt, artede sig
perfekt fik deltagerne baggrund og historier fra fuglelokaliteterne, som blev besøgt.
Begge ture startede kl. 7.30 og lørdagsturen var med udgangspunkt i Brejningkrydset og herefter blev
dagens program:
•

•
•

Ringkøbing K, hvor vi gik en rundtur omkring nogle af naturlokaliteterne i området og der blev
fortalt om ”Ringkøbing K gruppens” tællinger siden området blev ændret fra landbrugsarealer i
slutningen af 2015, samt Naturbydelen med indhold som den kaldes nu, hvor der også er omkring
50 beboere i 3 forskellige byggeområder.
Pumpestation Nord, med udsigt over Skjernå´s yderste delta og Ringkøbing fjord.
Hestholm sø og Vester enge med lille gåtur hen til Hestholm tårnet

•
•

Nordladen på Værnet, med fortælling om drift og afgræsning
Tipperhuset og Tipperne, som har været reservatområde siden 1928

•

Det flotte nye store fugletårn på Værnengene

•

Lønborg hede – gåtur på heden til Ibs have, med historie fortælling mv.

Der blev selvfølgelig også set mange forskellige fine fugle: Fiskeørn på 3 lokaliteter, Mosehornugle,
Steppehøg, Sølvhejrer, Rovterne mv. Vi fik ikke udarbejdet en decideret artsliste for hele turen, men en af
deltagerne talte 68 forskellige fuglearter på dagen.

Søndag var der opsamling ved Nørre Vosborg og turen gik østpå langs Lilleådalen til:
•

Naturnationalpark Stråsø, hvor vi stående på toppen af en bakke med udsigt til flotte hede
landskaber og kun 3 -4 graders varme og ingen vind, kunne nyde morgendisens forsvinden, mens vi
hørte om tankerne, omkring hegning osv. i den nye Naturnationalpark, akkompagneret af
Kronhjorte-brøl, Ravnens hæse skrig og flere gåseflokke overflyvende, det var en rigtig fin
oplevelse.

•
•
•
•
•
•
•
•

Besøg på Sønder Vosborg hede, med de åbne sandflader.
Svingel Engsø, som blev skabt i 2007 med det formål at mindske næringsstofudledningen til Stadil
og Ringkøbing fjorde, men er blevet en hel god fuglelokalitet.
Vest Stadil fjord et naturgenopretningsprojekt, som blev iværksat i sidste halvdel af halvfemserne
med indvielse i 1999 efter at have været landbrugsjord i siden 50´erne. Der blev fortalt om
Tårnenes dag og Sortterne projektet.
Herefter gik turen til Nissum fjord hvor Fjandø var første destination. Her blev fortalt om specielt
ynglefuglene, som er sårbare når især 4-benede rovdyr som ræv og Mårhund svømmer til øen og
forsyner sig i fuglekolonierne.
Thorsminde med info om nyt gåsecenter i en af de røde barakker, samt lidt havobs. Fra klitterne.
Bøvling klit med stop ud for Fugleværnsfondens reservat, med information og fortælling omkring
de udfordringer der er med at skabe gode betingelser for de ynglende vadefugle på fjordens enge.
Lille Bjerregård havn ved Nees, hvor der er fin udsigt til en mindre sand ø i fjordens østlige del, hvor
der raster ænder og vadefugle mm.
Gåtur fra Ørvigvej, Gørding over den nye Storå bro tæt på åens udløb i Felsted kog og hen langs
kogens dige og Kytterup enge til Kytterup havn.

Også søndagens tur gav fine fuglearter og her blev deltagerne, hvoraf nogle stykker var med begge dage,
sat i gang med at udfylde en fugleliste for dagen, hvilket resulterede i, at vi ved turen ved sammentællingen
ved turens slutning kom vi op på 79 forskellige fuglearter, heriblandt Steppehøg, Havørn, Rovterne,
Agerhøns 22 styk i en flok, Stor Tornskade og Sortstrubet Bynkefugl.

Jubilæumsforedrag
Andet foredrag ”Det fantastiske fugletræk” på Skærum mølle blev overværet af omkring 50 deltagere, som
fik et i godt indblik i hvad ringmærkning og dataloggere med mere, har tilvejebragt af viden omkring
fuglenes liv, fortalt af Bent Jakobsen, fra Blåvand fuglestation.
Næste foredrag er 4. oktober på Nørre Vosborg!

Herunder overskriften på de 2 sidste foredrag:

Fuglene i Vestjylland gennem 50 år
Dato: 4. oktober kl. 19.00
Foredragsholdere: 2 lokale ornitologer Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen.
Billet til ”Fuglene i Vestjylland gennem 50 år” købes her.

Kom op på ryggen af en gås

Dato: 13. oktober kl. 19.00
Foredragsholder: Seniorforsker Preben Clausen. Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

Billet til ”Kom op på ryggen af en gås” købes her.

I forbindelse med alle foredrag vil der være muligt at tilkøbe kaffe og kage!

Jubilæumsudstilling og plakat – 50 år med fuglene i Vestjylland
Frem til 30. oktober vil Jubilæumsudstillingen være åben på Nr. Vosborg
Udstillingen er gratis for DOF-medlemmer ved fremvisning af medlemsindbetaling/bankudskrift eller
medbring august nummeret af ”Fugle og Natur” eller et mobilfoto af det nævnte.

Jens Overgaard Christensens flotte jubilæumsplakat kan
købes. Plakaten koster kr. 75,- og da lokalafdelingen har
betalt trykkeomkostningerne, donerer vi alle indtægter af
salget til ”fuglene”, som også skal have glæde af vores
jubilæum i form af Fugleværnsfondens arbejde med at sikre
gode fuglelokaliteter rundt i Danmark.
Plakaten kan købes i butikken på Nr. Vosborg og ligeledes
har vi den med ved foredragene, busturene, samt den kan
afhentes ved nogle af bestyrelsens medlemmer.
Informationer kan ses ved at trykke på jubilæumsplakat
herover.

Fuglene i Vestjylland –september
Ingen SU arter siden seneste Nyhedsbrev

Steppehøg er næsten dagligt i september måned indtastet på DOF-basen fra forskellige lokaliteter i
Vestjylland: Skjern enge området, Vest Stadil fjord og på weekendens jubilæumstur havde deltagerne den
både på Værnengene og i den nordlige del af Nissum fjord, så det drejer sig jo om adskillige individer,
absolut en fin fugl, som man har fornuftig chance for at spotte netop nu.

Rovternen er heller ikke fløjet syd på endnu, den er således set både i Skjern enge og Vest Stadil fjord i den
forløbne uge.

Sølvhejre er der set ganske mange individer af rundt på adskillige lokaliteter og ved
Lønborggaard/Stausholm gik således 32 til overnatning 19.9. og 17 fouragerende fugle 22.9 Mellemdyb er
også et pænt stort antal.

Trane 170 rastende Storedam, Felsted kog 22.9. er det største antal Traner set ad én gang i Vestjylland
nogensinde, med distance
, idet næststørste observation var samme sted med 96 fugle 29.8.

Strø obs:
•

Sule 389 s – Lyngvig fyr

•

Aftenfalk – set frem til 23.9.

•

Canadagås – op til 78 Bølling sø

•

Kongeørn, Borris hede

•

Sort glente – Pallisbjerg enge

•

Sortstrubet Bynkefugl – 10 Bjålum klit

Til slut
Ja, det er selvfølgelig Jubilæet der fylder lige nu og vi håber I er tilfredse med de forskellige
jubilæumsaktiviteter. Bestyrelsen har i hvert fald bestræbt sig på at der skulle være noget for enhver, så
med et foto af morgengry i Naturnationalpark Stråsø herunder - fortsat god fornøjelse
Oversigten ”Fuglene – 50 år i Vestjylland” kan ses her!,

Bestyrelsen
Lars HH

