Nordøstjylland Marts 2008
Turrapport fra en Nordøstjyllandstur fra lørdag den 15/3 til søndag den 16/3 2008.
Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE).
Destination: Nordøstjylland.
Formål: At opleve nogle af Nordøstjyllands store naturområder/fuglelokaliteter. Vi vil bl.a. forsøge,
at opleve Kongeørn over Lille Vildmose/Høstemark samt Stor Hornugle i Kongerslev. På vejen
derop vil vi muligvis prøve, at få Kirkeugle i Føvling og Topskarv i Esbjerg Havn "på listen".
Desuden vil vi muligvis køre på eventuelle DOFcalls fra området.
Vi havde inden turen fået oplysninger om lokaliteterne og fuglene af Freddy S. Hansen, som hermed
takkes. Herudover har vi fået supplerende oplysninger af forskellige personer fra Gladsaxe
Fuglegruppe samt Fugleognatur.dk, som alle takkes.
Vejr: Sol/skyet (5-7/8), op til 8-10 grader C, let-jævn skiftende vind. Enkelte lette byger.
Vi tog 2 afsted fra Herlev lørdag den 15/3 kl. 07:15 og gjorde et kortere stop ved Kildebjerg
rasteplads på Fyn. Vi nåede vores første stop, Føvling, kl. 09:45 - men desværre var Kirkeuglen
negativ, men vi havde bl.a. 2 Kortnæbbede Gæs på en mark og 1 Misteldrossel syng. ved kirken.
Da både Topskarv og Rosenmåge blev meldt ud på vejen, tog vi til Esbjerg Havn, nord. Vel
ankommet til havnen fik vi fortalt af nogle andre birdere, at Topskarven netop var fløjet ud af
havnen og Rosenmågen var slet ikke set! Surt show! Vi kørte noget rundt i havnen og spejdede
specielt efter Topskarven, men desværre forblev både Topskarven og Rosenmågen negativ! I
havnen så vi dog bl.a. Mørkbuget Knortegås 14 trk., Stenvender 1 rst., Sortkrage 1 rst., Hvid
Vipstjert 1 rst. og Bjergvipstjert 1 rst. samt Snespurv 5 rst.. Desuden var der i havnebassinet 2
Spættet Sæl på klods hold! Vi gjorde også et kortere stop ved Fovrfelt bækkens udløb, hvor bl.a.
rastede et par Sortkrager og hørtes 1 Hvid Vipstjert. Vi tog retur via. Føvling, hvor Kirkeuglen
atter var negativ og kørte så via. Århus til Hobro Vandrerhjem, hvor vi skulle indkvartere mellem
kl. 16:00 og 17:00. Vi nåede dertil kl. 15:50. Efter indkvarteringen kørte vi til Kongerslev Kalkværk
efter Stor Hornugle, en af turens mål, og fandt det rimeligt hurtigt. Vi gik ind i laden, men kunne
ikke umiddelbart se nogen ugler på spærene, men pludselig hørtes et højt bump og ud af laden fløj
den Store Hornugle! Det var et prægtigt syn!
Herefter kørte vi op til Lille Vildmose, nord, hvor vi bl.a. iagttog Sangsvane 2 rst., Hjejle 1 rst.,
Stor Præstekrave 4 rst. og Fjeldvåge 1 rst.. Vi kørte så tilbage via. Kongerslev (uglen nu negativ),
og fandt en restaurant i Terndrup, Post Caféen, hvor vi kørte ind og fik en 3-retters menu, bestående
af forret; rejecocktail, hovedret; wienerschnitzel m/kartoffel og sovs samt æblekage til dessert. I alt
110 kr. + en kakaomælk til 18 kr. Mens vi sad og spiste blev vi enige om, at igen køre til
Kongerslev for, at prøve evt. at høre den Store Hornugle. Da vi atter steg ud af bilen ved
1

Kongerslev Kalkværk hørte vi i mørket straks et 4-6-tonet "bubububububu", der blev gentaget
adskillige gange. Det lød som en Perleugle, men vi var ikke helt sikre før vi kom helt hjem igen og
hørte den på cd, sørme jo! Det var en Perleugle vi havde hørt, og jeg meldte den efter hjemkomsten
til Herlev ud på DOFcall om mandagen (den 17/3) i håb om, at andre evt. kan genfinde og verificere
den. Hornuglen hørte vi ikke noget til. Vi kørte herfra tilbage til vandrerhjemmet, og gik i seng kl.
21:45 efter at have konfereret om dagens observationer. Vi stod op igen kl. 06:00 og gik en lille
morgentur i Hobro Skov før morgenmaden, som bliver serveret mellem 8 og 9. I skoven så jeg bl.a.
1 Sortspætte og der var Mørkbuget Spætmejse 3 syng. og Sangdrossel 1 syng.. Der blomstrede i
øvrigt Hvid Anemone.
Efter morgenmaden kørte vi fra Hobro Vandrerhjem kl. 09:20 og mod Kongerslev. Vi fandt hurtigt
den Store Hornugle, der nu sad højt i et af spærene i laden og lod sig beskue perfekt! Den åbnede
af og til de orange øjne og kiggede direkte ned på os! Det var virkelig en oplevelse, at være så tæt på
denne prægtige ugle!

Stor Hornugle, Kongerslev (foto: Frank Desting)
Forinden havde vi forresten et kort stop ved Oue, hvor vi hørte 1 Grønspætte og i øvrigt havde en
syng. Bomlærke. Næste stop var Nørre Kongerslev Kær, hvor vi havde en stor flok fouragerende
Pibesvaner på marken. Vi kørte gennem Vesterskov, hvor vi iagttog en stor flok rst. og syng.
Bomlærker og kørte herefter via. Høstemark Skov, hvor bl.a. var spillende Dobbeltbekkasin, til
Lille Vildmose, nord, hvor vi spejdede efter Kongeørn, den fik vi desværre ikke her, men vi hørte
bl.a. 1 Grønspætte og 1 syng. Sangdrossel og fik øje på 6 Krondyr fra et stort fugletårn i området.
Der var flere Musvåger, men ingen ørn! Videre gennem Lille Vildmose, syd, hvor vi bl.a. havde
Sangsvane 4 rst., Fjeldvåge 1 rst. og Ravn 1 hørt – til Tofte Sø, Lille Vildmose, hvor vi obsede fra
et flot fugletårn sammen med en guide og nogle turdeltagere på en tur. De havde haft hele 2
Kongeørne 2k inden vi kom, og efter en rum tid kom der endelig en Kongeørn i skopfeltet, godt
opdaget af guiden. Desværre var den meget højt over Tofte Sø, hvor den lå og kredsede rundt, så en
sikker aldersbestemmelse kunne ikke fastslås, men en Kongeørn var det!
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Fra fugletårnet så vi desuden yderligere 6 Krondyr. Vi havde herfra desuden bl.a. Canadagås 3
rst., Lille Skallesluger 1 han rst., Vibe 22 trk. og Ravn 1 hørt.

Tofte Sø, Lille Vildmose, fugletårn (foto: Frank Desting)
Herfra gik turen hjem, dog et stop ved Sødringsholm, hvor mest bemærkelsesværdige obs. vel var
en syng. Sangdrossel! Vi sluttede obs. her kl. 16:55 og kørte mod Sjælland. Ved Kildebjerg
rasteplads på Fyn gik vi lige ind og fik noget aftensmad, inden turen gik videre mod Herlev, som vi
nåede kl. 20:52. Vi havde da kørt 1220 km.
En god tur var afsluttet og vi havde fået opfyldt turens mål som jo var Kongeørn og Krondyr ved
Lille Vildmose og Stor Hornugle i Kongerslev, samt tilmed begavet med en ny art i form af
Perleugle!
Turens pris blev ca. 1400 kr. (benzinpenge, broafgift, 1 x overnatning vandrerhjem med
morgenmad, 1 x middag på restaurant + 1 x middag på rasteplads Kildebjerg - samt diverse; pølser
og drikkevarer mm.).
Frank Desting
Herlev
Marts 2008

Artsliste for turen
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15.3: Føvling, - kl. 09.45 – 10.05; Kortnæbbet Gås 2 rst. (på mark), Misteldrossel 1 syng. (set og
hørt), Jernspurv 1 syng.. Esbjerg Havn, nord, - kl. 10.40 – 13.15; Mellemskarv 1 rst., Mørkbuget
Knortegås 14 trk., Musvåge 5 trk., Strandskade 4 rst., Storspove 2 rst., Stenvender 1 rst., Svartbag 3
ad. rst., Sortkrage 1 rst., Hvid Vipstjert 1 rst., Bjergvipstjert 1 rst., Snespurv 5 rst.. Fovrfelt
bækkens udløb, - kl. 12.40 – 12.50; Strandskade 30 rst., Rødben 2 rst., Sanglærke 4 rst. og syng.,
Sortkrage 2 rst., Engpiber 4 rst. og syng., Hvid Vipstjert 1 hørt, Rørspurv 1 han rst.. Føvling, - kl.
13.55 – 14.14; Gærdesmutte 1 rst. (med redemateriale). Kongerslev, - kl. 17.03 – 17.18; Stor
Hornugle 1 rst. (udflyv. fra laden), Gulspurv 2 syng.. Lille Vildmose, nord, - kl. 17.25 – 18.12;
Sangsvane 2 rst., Krikand 15 rst., Vibe 16 rst., Hjejle 1 rst., Stor Præstekrave 4 rst., Alm. Ryle 1 rst.,
Musvåge 3 rst., Fjeldvåge 1 rst.. Kongerslev, - kl. 19.40 – 19.52; Perleugle 1 syng. (hørt aktivt
syng. med et 4-6-tonet, klart "bubububububu" adskillige gange, formentlig et stykke fra Kongerslev
Kalkværk). (LFR, FDE). Sandbyvej, Herlev; Gærdesmutte 1 syng.
16.3: Hobro Skov, - kl. 07.10 – 07.52; Musvåge 1 kald., Sortspætte 1 rst., Stor Flagspætte 2
trommende, Sortmejse 1 syng., Mørkbuget Spætmejse 3 syng., Træløber 1 hørt, Gærdesmutte 3
syng., Sangdrossel 1 syng., Jernspurv 1 syng., Stær 6 rst. og syng., Bogfinke 2 syng., Kvækerfinke 3
rst.. Oue; Grønspætte 1 hørt, Sangdrossel 1 syng., Bomlærke 1 syng.. Kongerslev, - kl. 10.20 –
11.00; Sangsvane 5 rst. (på mark), Pibesvane 3 rst. (1 ad., 2 2k) – (på mark), Stor Hornugle 1 rst.
(set perfekt siddende højt i et af spærene i laden), Hvid Vipstjert 1 hørt, Stillits 2 rst.. Nørre
Kongerslev Kær, - kl. 11.08 – 11.16; Pibesvane 135 fou. (på mark). Vesterskov, - kl. 11.30 – 11.45;
Bomlærke 55 rst. og syng. (i flok), Rørspurv 1 rst.. Høstemark Skov, - kl. 11.45 – 12.15; Musvåge 2
rst., Tårnfalk 2 rst., Dobbeltbekkasin 1 territoriehævdende, Sortmejse 1 syng., Fuglekonge 3 syng.,
Gulspurv 2 rst.. Lille Vildmose, nord, - kl. 12.18 – 13.12; Sangsvane 1 ad. rst., Krikand 25 rst.,
Spurvehøg 1 fou., Musvåge 7 rst., Vibe 15 rst. + 15 trk., Stor Præstekrave 2 rst., Grønspætte 1 hørt,
Sanglærke 8 syng., Ravn 2 rst., Skovskade 2 rst., Sangdrossel 1 syng., Engpiber 2 rst., Bjergirisk 15
rst., Gulspurv 10 rst.. Lille Vildmose, syd, - kl. 13.20 – 13.30; Sangsvane 4 rst., Fjeldvåge 1 rst.,
Ravn 1 hørt. Tofte Sø, Lille Vildmose, - kl. 13.35 – 14.50; Mellemskarv 250 rst., Sangsvane 1 ad.
rst., Canadagås 3 rst., Lille Skallesluger 1 han rst., Musvåge 3 rst., Kongeørn 1 rst. (kreds. højt
over Tofte Sø), Vibe 22 trk., Ravn 1 hørt. Sødringsholm Strand, - kl. 16.00 – 16.55; Fiskehejre 2
rst., Gravand 6 rst., Sanglærke 1 syng., Sjagger 30 rst., Sangdrossel 1 syng. (i skoven), Sortmejse 2
syng. (i skoven). (LFR, FDE).
15.3: Regnemark; Rådyr 3, Hare 1. Esbjerg Havn, nord; Spættet Sæl 2 (på klods hold). Vejen Mose;
Rådyr 3. Ejer Bavnehøj; Rådyr 5. Lille Vildmose, nord; Rådyr 6.
16.3: Lille Vildmose, nord; Rådyr 1, Krondyr 6. Høstemark Skov; Ræv 1. Tofte Sø, Lille
Vildmose; Krondyr 6. Skærup; Rådyr 2.
16.3: Hobro Skov; Hvid Anemone alm.
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