Imponerende mange svømmefugle i Bogense Vestre Enge lige nu

Indledning
Lige nu kan du opleve et imponerende fugleliv i Bogense Vestre Enge i forhold til arealets størrelse. Her
raster og fouragerer mange gæs og svømmeænder og lejlighedsvis vadefugle.
Hvordan finder du Bogense Vestre Enge
Hvis du kører til Bogense, kommer du fra Odense-siden via Odensevej. Du kører da mod havnen ad
Vestergade. Du kører herefter til venstre ad Vestre Engvej, der går over i ”Ved diget”, ”Oslovej”,
”Norgesvej” og endelig ”Storkenhøjvej”. På den vej kan du komme rundt om området.

Beskrivelse
Bogense Vestre Enge er et engområde, som afgræsses af kreaturer. Arealet er gjort væsentligt vådere de
seneste år, således at dele af området henligger som lavvandede søer og våde enge efterår- vinter-forår.
Arealet er ca. 30 hektar stort.

Fuglene

Bogense Vestre Enge. Masser af bramgæs i forgrunden med ”Tyroler-husene” inde i Bogense i baggrunden. Foto: Kurt Due
Johansen.

Det der er spændende ved området er, at der ligger hundredvis af boliger lige op ad området. Det betyder,
at der er mulighed for at folk kan nyde fuglene og få en forståelse for, at sådanne våde, velplejede arealer
er vigtige for fuglene. Selv om der bor mange mennesker og der gås tur på veje og stier, tager fuglene stort
set ikke notits heraf, fordi der ikke drives jagt i området.
Det der først og fremmest tiltrækker sig opmærksomheden er de mange gæs. Opmærksomheden
tiltrækkes ikke mindst af gæssenes ”snakken”. Da undertegnede besøgte området 06.11.2017, rastende
hele 1.860 bramgæs. Desuden var her 275 grågæs og 47 blisgæs. Ikke dårligt af en så bynær lokalitet at
være.
Denne dag rastede der desuden 330 pibeænder og 226 krikænder, foruden gråænder.
Og som om det ikke var nok, jagede en ung vandrefalk over området.
Næste gang du besøger Bogense, bør du aflægge området et besøg. God tur !

