
Belønningstur for punkttællere d. 7. maj 2017

Jette Reeh, punkttællingskoordinator i DOF Vestsjælland, havde rigtig kræset op for de 23 punkttællere, som havde

taget imod året belønning for arbejdet, nemlig turen til Saltbæk Vig.

Ikke alene fik vi en unik adgang til det fantastiske område, men vi mødte også en række af nøglepersonerne derude

og hørte noget af deres historie og så fik vi oplevet en masse og set en masse fugle og dyr.

Og ikke mindst, så fik vi hygget sammen og spist en masse af den gode mad, som Jette havde sørger for til os.

Men lad os starte med begyndelsen.

Efter lidt besvær med at finde det, så mødtes vi alle i en frygtelig masse biler ved Arnakkegård, Spangvej,
Eskebjerg.

Her tog Jette Reeh og fodermester og naturformidler Jens imod os, sammen med et egern og en syngende rødstjert,

alt i alt en god start. Fotos: Rolf Lehrmann

Egernet tog imod os ved Arnakkegård Arnakkegård

Det lykkedes at få taget et billede af alle punkttællerne, en god tur kunne begynde:

Se flere billeder i god opløsning via dette link: https://goo.gl/photos/gYYe2UC8PrfE9CKM6

https://goo.gl/photos/gYYe2UC8PrfE9CKM6


Med Jens som fortæller, begav vi os ud i området, hvor vi hørte om driften af området, hvor de vigtigste

medarbejdere var køerne, som netop nu skulle ud på de store områder ved Saltbæk Vig, hvor de plejer området, så

det fortsat kan være så værdifuldt, som det fortsat er.

Da vi skulle ud på engen ned mod vigen kom en falk flyvende over hovedet på os. Det viste sig overraskende nok at

være en Lærkefalk, som demonstrerede sine svæveflyveegenskaber, og så var turen rigtig i gang.

Nede ved vigen lå der en række øer, som var fyldt med fugle, med grågæssene, bramgæssene og skarverne som de

mest dominerende, men lige foran os var en fin koloni af Klyder, meget flot. Ingen af os var desværre i stand til at

afgøre, om klyderne havde selskab af fjord- eller havterner, men flot var det med ternernes kurmageri. Og ind

imellem, så kom gæssene på vingerne og en havørn viste sig som forstyrrer. 2 havørne satte sig i et træ et stykke

derfra og forsøgte ligesom vi at overskue det hele.

Klydeøen Havørnene er prikkerne i venstre side

Punkttællerne øver sig i at obs’e Jeg følte mig lige i skudlinjen

Listen over sete fuglearter med cirka antal indeholder bl.a.: Bramgås (>1000), Grågås (>1000), Gravand (20),

Rødstjert, Løvsanger (>10), Gransanger, Gulspurv, Ravn, Munk, Spætmejse, Strandskade, Lærkefalk (1), Vibe, Skarv

(500), Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Knopsvane, Krikand, Rørhøg (2), Klyde (70), Pibeand (2), Skeand, Havørn

(3), Engpiber, Sanglærke, Fiskehejre, HF-terne, Ederfugl, Troldand, Gråand, Sortklire, Musvit.

Vel tilbage igen sagde vi tak til Jens for fin guidning, hvorefter de mange biler begav sig ad støvede grusveje op langs

Saltbæk Vig mod møllen ved toppen af Vigen. Undervejs fik vi set og hørt en lang række fugle og ikke mindst nydt

den unikke mulighed for at opleve det storslåede landskab. Vi fik bl.a. set følgende fugle:

Stenpikker, Bogfinke, Tornirisk, Mudderklire, Rødben, Fasan, Rørspurv, Hvid Vipstjert.

Efter at have kørt ca. 12 km uden at møde nogen form for civilisation, var det skægt at komme til en hel lille by ved

toppen af Vigen. Pernille Buttenschøn tog imod os og lovede os en forrygende historie om stedets historie og ikke



mindst de dramatiske oplevelser med stormen Bodil – Pernille holdt hvad hun lovede.

Pernille Buttenschøn tog imod os Pernille Buttenschøn fortæller foran møllen

Udsigten fra toppen af møllen ud over Saltbæk Vig Fra det indre af møllen

Kaffe, hygge og spændende historie fulgte. Historien kan bl.a. læses i bogen: Saltbæk Vig, historie, natur, kultur, hvor

Pernille har være medforfatter. Rundt omkring os holdt fuglene en fest, g af nye fuglearter så vi bl.a. : Gråspurv,

Gråkrage, Allike, Blishøne, Tornsanger, Ringdue, Gærdesmutte, Græshoppesanger, Gøg, Toppet Skallesluger,

Landsvale, Stær, Spurvehøg, Solsort, Splitterne, Toppet Lappedykker.

Efter dette flotte rast kørte de mange biler videre til Fuglefondens sommerhus på Vrøj, hvor
Niels Poul Dreyer huserer. Jette Reeh havde sørget for indkøb af grillkul, grillbøffer, grillpølser, brød, kartoffelsalat, øl
og vand, der var virkelig gjort klar til mad og hygge.

Vi fik hurtigt gang i grillen og bøfferne blev stegt, de var gode, dvs. store og møre og i det fantastiske vejr kunne man
bare sætte sig overalt på den smukke grund og nyde naturen, herunder blomsterne., fuglene og altså den gode mad.

Fuglefondens sommerhus på den smukke grund på Store Vrøj Nikkende kobjælde er Odsherred Kommunes ansvarsart



Kornet stenbræk (Saxifraga granulata), almindelig på grunden Møre og store bøffer som belønning

Hygge foran huset En gærdesanger underholdt os

Ikke mange fuglearter gæstede sommerhuset sammen med os, men et par landsvaler, et knarandepar og 2 tårnfalke
kom dog forbi, ligesom gærdesangeren fløj rundt og underholdt os.

Efter dette velfortjente hvil måtte vi af sted igen, denne gang ud til Kragebjerg, hvor man kan skue ud over området.
Kragebjerg blev i sin tid bygget som et fuglefjeld, men nu har vind og vejr slidt så meget på det, så det formentlig
snart er væk. Vi fik en fin tur ud af det og undlod undervejs at træde på en fin snog som ligesom os nød det varme
vejr, men ikke nød vores tilstedeværelse. Lidt fugle blev det også til, bl.a. en stor flok gule vipstjerter, nogle
dværgterner, et par bynkefugle og et agerhønepar.

På vejen tilbage til sommerhuset kunne vi nærmest lugte kaffen og den hjemmebagte kage (igen takket være Jette
Reeh) og der blev igen hygget foran sommerhuset.

Selvom vi var trætte efter en lang dag med bagende sol, så var turen ikke slut endnu. Vi skulle nu ud til ”Flamingo
Point”, stedet hvor der jævnligt foretages optællinger af vadefugle, gæs, ænder osv. Et sædvanligvis rigtig godt sted at
se vadefugle. Der blev hanket op i teleskoperne og så kom vi af sted. På turen derud samt på selve stedet fik vi
virkelig set en lang række vadefugle, og stedet er perfekt, vi forstyrrer intet og kan i ro og mag få bestemt de mange
fugle på fladerne, herunder: Trane (4) som vi fik set på turen derud, velkommen til DK, de er virkelig en berigelse af
vores natur. Hvidklire (1), Småspove (6), Storspove (>10), Stenvender (2), Dværgterne (3), Spidsand (2), Sortand (8),
Sortklire og masser, masser af Gravænder og dværgfalk.

Alt i alt en tur med 72 forskellige fuglearter og 4 dyrearter – flot.

Trætte og varme i hovederne sagde vi farvel og tak til hinanden og Jette Reeh huskede os på at det var nu at
punkttællingerne i 2017 startede og huskede os på, at det er sidste år i Atlasundersøgelsen. Fra deltagernes side
takkede vi for en fin oplevelse, herunder tak også til guiderne, Jens, Pernille, Niels og så altså Jette og til DOF for at
sponsorere turen.



Sorø 8. maj 2017, punkttæller Rolf Lehrmann


