Tur til Vestjylland den 18. - 20. september 2020
Fredag: Fra Køge og Ringsted var vi 24 veloplagte og energiske deltagere,
som havde en lang transport i bus til Vestjylland. Der var undervejs et ophold
med frokost ved Skjern Å og Gudenåens udspring. Vi så også de nedlagte
badebassiner. Om eftermiddagen besøgte vi Skjern Enge; først ved Hestholmtårnet og dernæst ved Pumpestation Nord med en trækfærge. Der blev set
sølvhejrer, rørhøge, og en trane blev hørt trompeterende i det fjerne. Ved 17tiden ankom vi til Bechs Hotel i Tarm, hvor vi overnattede.
Lørdag: Efter planteparaden kl. 8.30, hvor fredagens fundne planter blev
gennemgået af Jon Feilberg, kørte vi til Værneengene med ophold omkring det
sydøstlige fugletårn. På gåturen tilbage til Nordladen så vi hjejler,
dobbeltbekkasiner, brushane og en stenpikker. Ved Filsø, som reetableredes i
2012, spiste vi frokost og havde en gåtur over dæmningen. Der var indlagt to
ophold ved Skjern Enge på hjemturen til hotellet. Ved Lønborg Kirke med sine
kalkmalerier havde vi en fantastisk udsigt over Skjern Å-området, og der blev
igen observeret sølvhejrer. Ved Pumpestation Syd og Bøels Enge var
højdepunktet en hun-farvet blå kærhøg og to overflyvende havørne.
Søndag: Der blev afholdt planteparade, hvor lørdagens fund blev gennemgået
af Jon. Paraderne er guld værd og meget lærerige. Køreturen mellem Tarm og
Blåvands Huk førte hos gennem Blåbjerg Klitplantage, Filsø Hede, langs Filsø,
Kærgård Klitplantage og Kallesmærsk med stop ved Grærup Langsø, hvor vi så
to flokke med kronhjorte. Strækningen er vældig seværdig. Meget ofte er
stranden omkring Blåvands Huk Fyr meget begrænset, men det var ikke vores
oplevelse. Lavvande og næsten vindstille havde blotlagt store områder med
sandrevler og -banker. Vi observerede sæler, suler, måger og lidt trækkende
ænder. Der blev spist frokost i Ho Plantage inden hjemturen, hvor vi havde et
kort stop ved Knudshoved Færgehavn.
Af andre seværdige fuglearter, som vi så, kan nævnes: Pibe, ske, sort- og
fløjlsand, rød glente, strandhjejle, sandløber, småspove og halemejse.
Trods situationen med corona med lidt flere restriktioner og lidt for få fugle
blev det en dejlig tur. Vejret og oplevelserne var med os. Deltagerne skal have
mange tak for et godt humør, en skøn selskabelighed og mange tilfredse og
støttende kommentarer.
Klaus
Nedenfor er nogle henvisninger til yderligere information:
https://naturstyrelsen.dk/media/176121/58_gudenaaen-ogskjernaaen_081215.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/196990/119_skjern-aadal_270516.pdf

https://www.fredninger.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vaernengene.pdf
https://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2019/06/Fils%C3%B8_folderDK_Web.pdf

