Forårstur til Regnemarks-søerne
Søndag den 14. april
15 medlemmer var med på denne tidlige forårstur i vores lokalområde. Turen var
ledet af Henrik Bringsøe, med hovedvægt på padder og krybdyr, hvor
forventningerne nok var lidt begrænsede efter flere dage med nordøstenvind og
lave temperaturer.
Vi mødtes i fint solskinsvejr ved p-pladsen ved Corona Camping og første obs
var den oversvømmede p-plads ved badesøen, hvor Henrik vadede ud og hurtigt
fandt en klump æg af springfrø. Vi kunne se til fra bredden, men ved hjælp af
Henriks mobiltelefon kunne fundet fint fremvises for alle. Vi vandrede videre langs
badesøen og hørte og så i krattet bl.a. gransanger, sjagger og minsandten
syngende vindrossel. I en lille sø tæt ved badesøen så vi lille vandsalamander
på bunden. Det lykkedes Henrik at fange 2 hunner med ketcheren, der ivrigt blev
studeret, mens Henrik levende fortalte om dyrenes lidt særegne måde at forplante
sig på. Vi fandt ikke stor vandsalamander, der ellers skulle være i søen, men dels
er den nataktiv og dels var det som nævnt koldt for årstiden, så de måtte formodes
at gemme sig i bundlaget – ligesom formentlig størsteparten af lille
vandsalamander.
Vi fortsatte langs en solbeskinnet skrænt, og pludselig udbrød Henrik: ”Der er
en snog”. Det lykkedes ham at fange den, hvorefter den spillede død og lå
fuldstændig stille med helt åben mund. Et helt almindeligt forsvarsvåben, ud over
det ildelugtende sekret, som Henrik måtte lægge hånd til. Alle fik set og
fotograferet kræet, som blev vendt og drejet og beundret for sin flotte, næsten
koboltblå underside. Enkelte fik den i hænderne og kunne konstatere, at den var
varm og tør. Ikke kold og slimet som mange forestiller sig. Under den videre
vandring blev også spottet to ravne.
Fra Regnemarks Bakke kørte vi til Regnemarkssøerne ved Vestre Ringvej,
hvor den medbragte mad blev indtaget. Som ”forret” fløj en stor rovfugl over os.
Den blev efter en del parlamenteren bestemt til at måtte være adult havørn.
Næste ”ret” var til gengæld let bestemt: hvid stork. Så kunne vi endelig få madro.
Bagefter var det tid at vandre lidt rundt og søge under sten og grene efter
salamandre, der endnu var for små til at yngle og det lykkedes at finde to under
et stykke trøsket træstamme. De var meget små, formentlig fra foregående
sommer, og de blev behørigt undersøgt og fotograferet.
Turen sluttede på p-pladsen ved Vestre Ringvej. Tak til Henrik for en fantastisk
tur, hvor vi, trods det kølige vejr, fik fine overraskelser og meget – og for mange
af os sikkert ny - viden om vore padder og krybdyr.
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