Dof Fyns langtur 2018 gik i år rundt i det sydvestjyske, og blev en lang jagt på lidt
opklaring.
Kl. 06.30 stod 15 deltagere og turleder Mosebo klar til afgang ved Middelfart.
Turen gik lidt raskt mod Kongens Mose, hvor vi kørte til et for flere deltagere ukendt
observationssted. Nordvest for mosen for enden af en lang grusvej er der en lille p-plads
og en kort tur ud til en lille platform.
Ved ankomsten kunne der skimtes både Sang- og Pibesvane i tågen. Det var tydeligt at se
størrelsesforskellen, fordi de lå så tæt mellem hinanden. På vej til platformen hørte vi
Traner, som lettede og pludselig dukkede ud af tågen på ganske kort afstand over vore
hoveder. 12 stk. var der. Et imponerende syn.
På grund af den dårlige sigt kørte vi til Grønnevej i Draved Skov hvor vi hørte Lille
Flagspætte, Grønspætte og måske Huldue i det meget fjerne. Derudover var der
Spætmejse, Korttået Træløber og 10 Vindrosler.
Videre til Kongens Mose Øst ved fugletårnet. I starten tåget. Sangsvaner hørt, Stor
Flagspætte overflyvende, og Rørspurv og Gulspurv blev set omkring tårnet. I en kort
vejrmæssig opklaring blev der talt 400 Pibesvaner på vandfladen.
På vej til Rudbøl og Saltvandssøen ved det sydvestlige hjørne af Danmark blev der blandt
andet set 2 fjeldvåger, 4 bomlærker og rigtigt mange Musvåger.
Ved Saltvandsøen var der, tåget. Alligevel blev der set 10 Bjergirisker, 16 Gråsiskener, 10
Viber, Musvåger og 1 Tårnfalk.
Jagten på opklaring fortsatte til Vidåslusen. Synlige var 1 Sølvhejre, 2 Fiskehejrer, 3 Små
Skalleslugere, Sjaggere og Stære. På forlandet stod der Storspove og Alm. Ryler blev
hørt. Og referentens Mosehornugle transformerede sig på sørgelig vis til en pæl!
Inden for slusen svømmede der Hvinand, Pibeand og Stor Skallesluger. Og lidt blandede
måger blev set.
Ballum Sluse. Det var tåget. 2 Ravne samlede redemateriale over for indkørselsvejen,15
Bjergirisker fløj lige forbi ved slusehuset, 2 Havørne sad på forlandet langt ude i tågen og
fløj siden ind i landet og jog mange af gæssene på vingerne. Der var omkring 1500
Bramgæs og 160 Blisgæs på baglandet; på forlandet var der også langt ude i tågen Vibe,
Svartbag, 28 Gravænder, 3 Skarver og 3 Storspover, der fløj pænt op forbi os.
På Rømødæmningen var der Tårnfalk, Ravn, Bramgæs, 5 Knopsvaner, Gravænder og 5
Sølvhejrer..
I alt blev det til 44 arter set eller hørt på en dag med meget dårlig sigtbarhed, og fugle der
ikke flytter sig så meget, men til gengæld med et godt humør og tid til både kaffe og
spisepause. Turen sluttede ca. ved 14-tiden, og nogle kørte hjem og andre fortsatte for
dem selv.
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