Sønderjylland November 2009

Børsmose Strand (foto: Frank Desting)
Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 6/11 til lørdag den 7/11
2009.
Overskriften på Netfugl.dk var flg.:

“Operation Ørkenvandring”
“FeltUd arrangerer operation Ørkenvandring i weekenden den 7.-8. november. Fokus er sat på at
finde Ørkensanger og Ørkenstenpikker. Strandene i Sydvestjylland er det primære indsatsområde.”
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Og Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE) besluttede os til, at deltage om lørdagen med
eftersøgning på Børsmose Strand.
Herudover var det vores formål, at køre på Sønderjyllands fuglespecialiteter på diverse lokaliteter.
Vejret var fint om fredagen, det var skyet, men holdt nogenlunde tørt og temperaturen lå på mellem
7 og 9 grader samt let-frisk sydøstlig vind. Om lørdagen holdt det også tørt til omkring middag,
men så bredte et regnvejr sig ind over landet og det blev koldt, blæsende og regnfuldt.
Vi tog afsted fredag morgen fra Sandbyvej, Herlev kl. 08:15 og havde enkelte kortere stop
undervejs og vi nåede Mandø Låningsvej Vadehavet kl. 11:32. Vi obsede her og på selve Mandø
nogle timer og bedste arter blev en fou. Vandrefalk og flere meget flotte fou. Bjerglærker.
På Mandø var iøvrigt masser af ande- og vadefugle samt en Blå Kærhøg for eksempel.
Vi undersøgte også diverse krat og diger for “hits”, men desværre uden held... Den medbragte
frokost blev indtaget her.
Herefter tog vi om eftermiddagen op til V. Vedsted Bjergplantage, hvor vi eftersøgte Fyrre- og
Topmejse, men desværre med negativt resultat. Men vi havde dog en opskræmt Skovsneppe i
plantagen.
Vi tog så til Billum Kirke mens det var ved at blive mørkt, hvor vi kiggede efter udflyvende
Slørugle fra kirketårnet, men heller ikke den var PP i det tidsrum vi var der.
Videre til Oksbøl Vandrerhjem, hvor vi afhentede nøgler og indlogerede os kortvarigt inden vi tog
til Oksbøl Turisthotel og spiste aftensmad; Dansk Bøf og Skinkeschnitzel serveret med en øl/vand
til rimelige priser.
Tilbage på vandrerhjemmet og pakke ud samt skrive lidt notater samt obs. på DOFbasen på vores
medbragte PCer og så i seng på vores eneværelser.
Op lørdag morgen ved 5-tiden og pakke til hjemturen - samt få morgenmad og morgenkaffe (som
serveres på vandrerhjemmet mellem kl. 8 og 9).
Herefter tog vi – som planlagt – ud på Børsmose Strand, hvor vi eftersøgte “hits” på stranden og i
klitterne, det lykkedes os dog ikke, at finde nogle større sjældenheder, men vi havde dog bl.a. en
sydtrækkende ad. Sule, en del fine fou. Sandløbere, en Misteldrossel og 2 ofl./trk. Snespurve.
Videre til Skallingen hvor vi iøvrigt havde yderligere 4 rst. Bjerglærker og en mindre tur igennem
Ho Plantage, hvor vi eftersøgte Topmejse uden held. Nu begyndte det iøvrigt, at regne og vinden
tog til samtidig med at det var overskyet.
Ved Nyeng havde vi en fin overflyvende Enkeltbekkasin.
Herfra kørte vi forbi Esbjerg Havn hvor vi kortvarigt kiggede efter Topskarv, men der var
tilsyneladende ingen Skarver i havnen!
For nylig havde der været rapporteret om op til flere Lapværlinger ved Jedsted Enge, så vi kørte
dertil, men fandt dem desværre ikke, men her var bl.a. en fou. hunf. Blå Kærhøg og en flok på 12
Bomlærker som det bedste.
Sidste stop blev Sneum Digesø, men vejret (regn og blæst) umuliggjorde grundigere obs., men her
var da lidt Sangsvaner og en masse Storspover.
Klokken var nu 16:00 og vi kørte hjemad og var lige inde på en rasteplads og få et par pølser som
aftensmad på vejen. Vi nåede Herlev kl. 19:20 og havde da kørt 840 km.
En god tur var slut, trods det, at vi ingen “hits” fandt (det var der heller ingen andre der gjorde!).
Alt i alt er jeg ganske godt tilfreds med turen, det er jo begrænset hvad man kan nå på sådan
en weekendtur, og vi havde da trods alt nogle meget gode arter...
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Turens pris blev omkring 1420 kr. indeholdende ophold på Oksbøl Vandrerhjem en nat på
enkeltværelse med bad/toilet til 320 kr., en gang morgenmad på vandrerhjemmet til 55 kr., en gang
aftensmad på Turisthotellet samt øvrige forplejninger (sandwich, vand mv.) samt benzinpenge +
brobizz.
Sluttelig vil jeg rette en stor tak til LFR for godt “makkerskab” samt god kørsel.
Frank Desting
Herlev
November 2009

Fugleliste
6.11: Mandø Låningsvej Vadehavet, - kl. 11:32 – 11:55 + kl. 14:50 – 15:15; Fiskehejre 1 rst.,
Mørkbuget Knortegås 50 rst., Bramgås 250 rst., Krikand 5 rst., Pibeand 155 rst., Toppet
Skallesluger 4 rst., Vandrefalk 1 ad. han fou., Storspove 35 rst., Islandsk Rødben 1 rst., Stenvender
21 rst., Bjerglærke 6 ofl., Sortkrage 1 rst., Skærpiber 4 rst., Stær 30 rst., Bjergirisk 25 rst.,
Rørspurv 3 rst., Snespurv 38 rst. (LFR, FDE).
Mandø, - kl. 11:55 – 14:50; Fiskehejre 3 rst., Grågås 2 rst., Mørkbuget Knortegås 150 rst.,
Bramgås 1200 rst., Gravand 50 rst., Spurvehøg 1 fou., Musvåge 6 rst., Blå Kærhøg 1 hunf. fou.,
Vandrikse 3 hørt, Strandskade 100 rst., Vibe 500 rst., Hjejle 350 rst., Stor Præstekrave 2 rst.,
Storspove 120 rst., Lille Kobbersneppe 2 rst., Islandsk Rødben 40 rst., Stenvender 4 rst., Alm. Ryle
50 rst., Tyrkerdue 2 rst., Sanglærke 12 rst., Bjerglærke 12 fou. (flotte!), Sortkrage 1 rst.,
Gærdesmutte 1 hørt, Rødhals 12 rst., Sjagger 2 rst., Engpiber 20 rst., Skærpiber 2 rst., Stær 80 rst.,
Bjergirisk 38 rst., Bogfinke 10 rst., Kvækerfinke 1 hørt, Rørspurv 3 rst. (LFR, FDE).
V. Vedsted Bjergplantage, - kl. 15:21 – 16:21; Skovsneppe 1 rst. (opskræmt), Sumpmejse 2 rst.,
Vindrossel 25 rst., Fuglekonge 3 rst., Grønsisken 1 hørt, Dompap 6 rst., Kvækerfinke 1 rst.,
Gulspurv 2 rst. (LFR, FDE).
Billum Kirke, - kl. 17:05 – 17:50; Dobbeltbekkasin 1 hørt ofl., Gærdesmutte 1 syng., Rødhals 2
hørt, Vindrossel 2 hørt. (LFR, FDE).
Sandbyvej, Herlev; Gærdesmutte 1 syng.
7.11: Oksbøl By (Obs. fra Oksbøl Vandrerhjem), - kl. 08:00 – 08:50; Spurvehøg 1 fou., Stor
Flagspætte 1 hørt, Sanglærke 1 hørt ofl., Skovskade 2 rst., Sortmejse 2 hørt, Vindrossel 6 rst.,
Sangdrossel 1 rst., Fuglekonge 2 hørt, Jernspurv 1 hørt, Dompap 1 rst., Lille Korsnæb 15 rst.
(omkringflyvende). (LFR, FDE).
Børsmose Strand, - kl. 09:00 – 10:25; Sule 1 ad. trk. S, Grågås 30 trk. S, Bramgås 75 trk. S,
Sortand 80 rst., Sandløber 12 fou., Britisk Sildemåge (graellsii) 1 ad. (vdr.) rst. (stod på stranden
mellem Sølvmåger og Svartbage; størrelse som Sølvmåge, gråsort overside med tydelige hvide
felter i den sorte hånd, hoved nistret/spættet og gule ben), Svartbag 30 rst., Sortkrage x Gråkrage 1
rst., Misteldrossel 1 rst., Engpiber 1 rst., Stær 80 rst., Snespurv 2 trk. S. (LFR, FDE).
Skallingen, - kl. 10:45 – 11:35; Fiskehejre 1 rst., Musvåge 1 rst., Bjerglærke 4 rst. (på ganske tæt
hold!), Engpiber 9 rst. (LFR, FDE).
Ho Plantage, - kl. 11:36 – 11:55; Fuglekonge 2 hørt. (LFR, FDE).
Nyeng, - kl. 12:00 – 12:25; Strandskade 1 rst., Storspove 80 rst., Enkeltbekkasin 1 ofl. (set ganske
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fint da den fløj ind over strandengen, kort næb påfaldende), Stær 80 rst. (LFR, FDE).
Esbjerg Havn, - kl. 13:15 – 13:20; Svartbag 12 rst. (LFR, FDE).
Jedsted Enge, - kl. 14:15 – 15:30; Fiskehejre 2 rst., Musvåge 1 rst., Blå Kærhøg 1 hunf. fou.,
Tårnfalk 1 rst., Vibe 150 rst., Hjejle 85 rst., Dobbeltbekkasin 1 rst., Alm. Ryle 30 rst., Sanglærke 2
rst., Engpiber 3 rst., Bomlærke 12 rst. (flok). (LFR, FDE).
Sneum Digesø, - kl. 15:40 – 16:00; Sangsvane 8 rst., Vibe 2 rst., Storspove 150 rst. (LFR, FDE).

Sommerfugle
6.11: Oksbøl By; Dagpåfugleøje 1 rst. (inde på selve Oksbøl Vandrerhjem).
7.11: Oksbøl By; Nældens Takvinge 1 rst. (inde på selve Oksbøl Vandrerhjem).
Svampe
6.11: Mandø; Stor Parykhat hh (på strandeng), Blygrå Bovist 1 (på strandeng).

Links
Netfugl.dk
http://www.netfugl.dk/
DOFbasen
http://www.dofbasen.dk/
Danhostel Oksbøl Vandrerhjem
http://www.danhosteloksbol.dk/
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