Turrapport

Oderdalen

”Pinsetur” i dagene 31. maj – 3. juni

2013

Kære deltager på ”pinseturen” til Oderdalen. Vi synes selv, vi havde en god tur
sammen med alle deltagerne og så og oplevede meget trods det regnfulde vejr. Vi har
hver især bidraget til dagbogen, der således er en samskrivning af to dagbøger med
hovedvægten lagt på forskellige oplevelser. Tak til alle for en fin-fin tur og for at
have bidraget til den gode stemning på hele turen, til Jon for de altid inspirerende og
muntre planteparader samt floralisten i denne rapport, og Søren, vores gode chauffør,
der egentlig kommer fra ES-Bus i Roskilde, men som Busteam havde entreret med i
vores anledning, for behagelig kørsel og samvær. Så takker vi også Karen-Grete, Ole,
Jørgen og Arne for at have leveret billeder, af hvilke nogle også afbilder de lidt
vanskelige forhold, turen til tider blev afviklet under. Endnu en gang tak til alle. Uden
jer ingen tur.
Per og Kenneth

Deltagerliste
Karen Margrethe Høeg
Ole Kjuel Nielsen
Rose og Arne Levinsen
Inge Jensen
Annie Andersen
Randi Hansen
Carl Axel Henrichsen
Lise Mejer
Neel Bacher
Merete Stentoft Jensen
Janne Gygli
Kenneth Darborg (turleder)
Anni og Jørgen Lindby
Birthe og Einar Bacher
Karen-Grete Yttesen og Per Hermansen (turleder)
Palle Stougaard
Bodil og Jon Feilberg (botanisk leder)
Kis og Otto Knaack
Ebba og Ralf Larsen
Marka Darborg
Søren, chauffør

Forsidefoto: Ole

Foto: Jørgen

Rejseplanen – (omtrentlige tider)
Fredag den 31. maj
Afgang Køge
Ankomst Gedser
Gedser – Rostock
Rostock - Burg Schlitz
Burg Schlitz inkl. kaffe/te med kage
Burg Schlitz – Zützen
Aftensmad
Aftentur nær hotellet

9:00
10.30
11.15 – 13:15
13.15 – 14:25
14:25 - 15:45
15:45 – 18:45
19:00 – 20:30
20:30 – 21:30

Lørdag den 1. juni
Morgenmad fra
Planteparade
Afgang Hotel
Teerofenbrücke. Vandretur i Oderdalen
Frokost ved hotel
Guidet tur fra hotel. Forskellige lokaliteter
Aftensmad
Lille aftentur til Criewen

7:30
8:40 - 8.55
9:00
9:30 – 12:00
12:30 – 13:15
13:30 – 17:00
19:00 – 20:30
20:30 – 21:40

Søndag den 2. juni
Morgenmad fra
Planteparade
Afgang Hotel
Fridrichstal. Opgivet pga.styrtregn
Tobaksmuseum
Blumberger Mühle inkl. frokost
Gatow (Sagitzsee)
Friedrichstal. Vandretur på dæmning
Aftensmad

7:30
8:30 – 8.50
9:00
9:30 – 9:45
10:10 – 11:15
12:00 – 14:30
15:00 – 16:30
17:00 – 18:00
19:00 – 20:30

Mandag den 3. juni
Morgenmad fra
Planteparade
Afgang Hotel
Kørsel Zützen - Federow
Federow Frokost
Müritz Nationalpark. Vandretur
Federow – Rostock
Færge. Stor aftenbuffet
Ankomst Køge

7:30
8:30 – 8:50
9:30
9:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 16:45
17:45 – 19:40
21:14

Oder
Oder (polsk og tjekkisk: Odra) er en flod på grænsen mellem Tyskland og Polen.
Oder udspringer på sydøstsiden af Sudeterne i Tjekkiet og løber derefter gennem
Polen, inden den løber ind i Tyskland ca. midtvejs mellem de to lande, hvor den
danner grænse mellem Tyskland og Polen. På det sted, hvor den løber ind i
Tyskland, munder floden Lausitzer Neisse ud i Oder. Denne del af Neisse, der
egentlig er tre floder, kommer sydfra fra Tjekkiet og danner grænse mellem
Tyskland og Polen i den sydlige halvdel, ligesom Oder gør det i den nordlige
halvdel. Oder er 903 km lang med et 125.000 km2 og udmunder i Østersøen.
Vandstanden I Oder varierer meget, de største højvander har ofte medført
oversvømmelse og forekommer om foråret efter snesmeltningen i bjergene og efter
voldsom og vedvarende regn om sommeren. I forsøget på at kontrollere
højvanderne byggede man frem til 1939 18 dæmninger over Oders bifloder og
diger langs floden I de mest truede områder. Desuden blev lange strækninger
kanaliseret for at forbedre forholdene for skibsfarten, der i dag er uden betydning.
Schwedt/Oder er med et indbyggertal på 36.677 mennesker den folkerigeste
kommune i Landkreis Uckermark i den nordøstlige del af den tyske delstat
Brandenburg. Schwedt ligger i den østlige del af landskabet Uckermark i et sørigt
område mellem Oder og Havel. Byen ligger på en såkaldt sandterrasse, som kun
ligger en smule over de ofte oversvømmede sump– og engområder (de såkaldte
Poldern) i Oderdalen. Mellem byen og Oder løber Hohensaaten-Friedrichstaler
Wasserstrasse, en kanal, der er en del af Havel-Oder-Wasserstrasse, og som løber
parallelt med grænsefloden. Området mellem floden og denne kanal er et
naturområde, der som det nævnes i dagbogen i1995 blev udnævnt til Nationalpark
Unteres Odertal.
Som det også nævnes i dagbogen, er Oder-Neisse-linjen eller Oder-Neissegrænsen en grænse mellem Tyskland og Polen fra 1945, der løber langs floderne
Oder og Neisse. Denne grænse blev fastlagt i Potsdamkonferencen den 2. august
1945 mellem de Allierede, dog med det forbehold, at grænsen skulle endeligt
fastlægges ved en endelig fredsaftale. Omkring en fjerdedel af de tyske områder
indenfor 1937-grænserne kom dermed under midlertidig polsk eller sovjetisk
administration.
Kort efter DDR’s etablering den 7. oktober 1949 anerkendte den nye stat en
aftale den 6. juli 1950 om Oder-Neisse-linjen, mens Vesttyskland nægtede indtil
den 7. december 1970, hvor landet indgik Warszawa-aftalen med Polen. Under
forhandlingerne om Tysklands genforening i 1990 bekræftede Forbundsrepublikken
endeligt grænsen.
Ved To plus fire traktaten den 16. januar 1992 mellem på den ene side Tyskland
og på den anden side USA, Sovjetunionen (?), Storbritannien og Frankrig samt
gennem den tysk-polske grænsetraktat af 14. november 1990 blev det forenede
Tysklands østgrænse endelig fastlagt som Oder-Neisse-grænsen.
Kilder: Wikipedia og Den Store Danske Encyklopædi

Dagbog
Fredag den 31. maj
Alle var mødt op i godt humør og med store forventninger til den kommende 4-dages
Natur-Øst - ”pinsetur” til Oderdalen, nærmere bestemt ”Nationalpark Unteres Odertal” nær
byen Schwedt. Det skulle vise sig, at vi blev alt andet end svedt! Rejsevejret var fint med
blå himmel og strålende sol. Den danske vejrudsigt for de kommende 4 dage var da også
meget lovende, men den tyske for den del af Oderdalen, vi skulle besøge, mildest talt dårlig,
overskyet og en del regn, men vi håbede på, at de tyske meteorologer tog fejl, vi var trods
alt kun et par hundrede kilometer syd for Danmark. De tog ikke fejl! Men mere om det
senere. Floden Oder udgør en del af den såkaldte Oder-Neisse-linje, der blev endeligt
fastlagt og anerkendt som grænse mellem Tyskland og Polen så sent som i 1992. Grænsen
havde dog været en realitet siden 2. august 1945. Parallelt med Oder er der på tysk side
anlagt en kanal. Området mellem grænsefloden, og kanalen indeholder en for Centraleuropa
sjælden flora og fauna og er i 1995 udnævnt til ”Nationalpark Unteres Odertal”.
På vej til færgen i Gedser blev der traditionen tro budt velkommen af turledere og
buschauffør Søren. Foreningen var vært ved en velkomst-morgenbitter, der senere blev
efterfulgt af endnu en udskænkning af Anni og Jørgen, der således fejrede deres nys
overståede guldbryllup. Det begyndte meget lovende med to karmindompapper og en
husrødstjert i Gedser, og på vejen dertil havde vi set en flok trækkende knortegæs og de
første musvåger. Under færgeoverfarten blev den af de fleste medbragte frokostpakke sat til
livs samtidig med behørig inspektion af havoverfladen for eventuelle spændende fugle. Det
fortsatte i Warnemünde, hvor vi spottede en enlig sildemåge blandt flokken af sølvmåger.
Den stod ikke en gang på vores fugleliste. Omkring og på øen ved indsejlingen til Rostock
Hafen var der blandt andet rødben og knarænder. Allerede efter kort tids kørsel ned gennem
Tyskland trak skyerne sig lidt sammen som et varsel om den kommende vejrforandring.
Første stop efter ilandkørsel i Tyskland var Burg Schlitz, et fornemt slot, hvor der var bestilt
mellemflagspætte, kaffe/te og æblekage. Førstnævnte var desværre ikke hjemme, men i den
smukke park blev der hørt og set en del småfugle: bogfinke, munk, musvit, rødhals og
gærdesanger samt fundet en del spændende planter, bl.a. Aks-Rapunsel. Udsigten blev nydt
fra den højtliggende slotsterrasse, hvor kaffen og kagen blev indtaget med nydelse.
Pludselig over vore hoveder viste en rød glente og en musvåge sig samtidigt, og på vej
tilbage til bussen ned ad alleen hørte vi turens eneste træløber.
Turen gik videre mod sydøst, nu med tiltagende skydække. Kort tid efter på vores tur
omkring Malchiner See og gennem den smukke Hestekastanje-allé viste de første havørne
sig, 4 i alt, og senere et par røde glenter og en enkelt sort, et par rørhøge, fire hvide storke
og to traner. Efter et sidste toiletstop ved motorvejen et stykke uden for Neubrandenburg,
hvor vi havde gulbug og kærsanger, ankom vi i øsende regnvejr til vores base de næste tre
dage: Oder~Hotel, smukt beliggende ved skov og mark ved landsbyen Zützen ca. 6 km syd
for Schwedt. Middagen stod klar (vi var en lille halv time forsinket i forhold til tidsplanen),
så den blev indtaget først, inden vi fik nøglerne udleveret og kunne tage værelserne i
besiddelse. Efter indkvarteringen var regnen hørt op, og der blev lige tid til en lille gåtur i
området omkring hotellet, hvor vi straks hørte 2 bomlærker. I den nærliggende skov blev

blandt andet igen fundet den spændende plante Aks-Rapunsel og desuden hørt sangdrossel.
Fra et udsigtspunkt med radiotårn blev hørt bomlærke (burde officielt hedde kornværling).
Navnet bomlærke kommer af det tyske Baumlerche = trælærke, men fuglen er en værling og
ikke en lærke. Nå, man er nok lidt træt efter rejsen, så vi vendte ret hurtigt næsen mod
hotellet og gik til ro i de behagelige senge – enkelte måske efter en enkelt godnat-øl i
restauranten.

Foto: Jørgen
Lørdag den 1. juni
Vejret var gråt og overskyet, men ret lunt, og holdt i det store og hele tørt dagen igennem,
bortset fra enkelte korte og lette byger. Efter hotellets flotte morgenbord startede dagen –
traditionen tro – med planteparade, forestået af Jon og akkompagneret af lyden fra en
grønspætte. Der blev bl.a. vist den fra den foregående aften fundne Aks-Rapunsel samt
andre spændende kuriositeter fra området, der bl.a. huser mange robinietræer, også kaldet
Falsk Acacie, som herhjemme mest er kendt fra haver og parker. Enkelte havde været på
individuel morgenvandring og havde spottet tornsanger, gærdesanger og trane. En hvid
stork var også blevet set flyvende over Zützen. Første tur-mål var en vandring i området
omkring Teerofenbrücke, hvor vi staks blev opholdt af en skrattende drosselrørsanger, som
sad frit fremme i rørene. Et kor af grønne frøer og latterfrøer prøvede forgæves at overdøve
den. Almindelige fugle som gærdesmutte, blåmejse, havesanger, munk, tornsanger lod sig
høre sammen med vores ”egen” nattergal, som imidlertid forvirrede os en del. Begge arter
nattergale skulle være i dette område, men de nattergale vi hørte på hele turen havde en ret
kort sang, hvilket indikerede sydlig nattergal – den mest almindelige i sydlige og vestlige
Europa. Imidlertid erfarede vi senere, at vores nattergal faktisk er den mest almindelige i
også dette område, så vi kunne konstatere, at vi havde at gøre med begge arter, og
efterhånden kunne vi godt høre forskel.

Foto: Arne

Det, der især forbavsede os, var de mange sivsangere, vi hørte, men ikke én rørsanger,
men sådan er det ofte, og de foretrækker da også lidt forskellig biotop. Rørsangeren den
udprægede tagrørsskov ved en søbred og sivsangeren det mere åbne land med en blanding
af eng, buske og tagrør. En sort glente blev spottet, og vi stod længe og i to omgange og
kikkede på en gøg, en hun af den sjældnere rødbrune fase. Alle hanner er skifergrå, og det er
hunnerne som regel også, men nogle af disse findes altså i en afvigende farve. Pludselig
hørte vi savisangerens monotone trillen, men desværre kun i ret kort tid. Så fik vi til
gengæld lov til at nyde en havørn i længere tid, måske fordi den passerede os i ret stor
afstand. En byge fik gang i regntøjet og paraplyerne, men heldigvis var det så også stort set
overstået for den dag. Nogle af deltagerne foretog en længere afstikker over et engområde,
hvor vi et kort øjeblik hørte dobbeltbekkasinen, og hvor nogle hesteigler krydsede vores vej.
Hele området er et virkelig godt sted for vandfugle, og enkelte, der foretog denne afstikker,
så også spor efter bæver i form af afgnavede og fældede træer. Et større dyr blev set springe
i en kanal, måske en af slagsen, men det forsvandt straks i vandet og i vegetationen og
kunne ikke bestemmes med sikkerhed. En rødrygget tornskade lod sig også se, og trods
afstanden kunne vi igen høre både frøerne og drosselrørsangeren. En større fugl på lang
afstand blev også grundigt studeret, men øv, det var bare en skarv. Et glimt af 2 fjordterner
og en bortflyvende tårnfalk fik vi også, men der var meget at opleve, vi kan jo ikke om tale
det hele, så nogen har helt sikkert oplevet noget, som ikke er nævnt her. Vi var alle enige
om, at det var et pragtfuldt område, vi bevægede os i. Så må vi ikke glemme de mange
digesvaler og landsvaler, som vi allerede mødte på selve Teerofenbrücke ved indgangen til
området, og skovsangerne nede i skoven, hvor bussen holdt. Sommerfuglene skuffede fælt,
men de flyver jo også stort set kun i godt vejr, helst når solen skinner.

Der var egentlig afsat tid til frokost og oprindelig planlagt en lille vandring i skoven fra
det sted, hvor bussen var parkeret, hvis der var tid til overs, men blodtørstige myg havde
invaderet området, så vi kørte i stedet tilbage til hotellet og fik lov til at indtage
frokostpakkerne i haven ved de opstillede borde, hvortil der mod betaling kunne serveres
frisktappet fadøl – meget behageligere end at skulle lægge blod til myggene.

Foto: Arne
Eftermiddagen blev tilbragt sammen med en højt- og megetsnakkende ”ranger” ,
Wolfgang Dreier, fra naturcentret i Criewen på en guidet tur rundt i nationalparken, først til
et udsigtspunkt ved Stützkov, hvor der åbenbarede sig en fantastisk udsigt over den sydlige
del af nationalparken, til Oder og til Polen. På vej fra og til dette udsigtspunkt så vi bl.a. en
hvid stork og røde glenter samt hørte bomlærke og gulbug. Dannelsen af nationalparken er
sket i sidste istid, lidt i lighed med Danmark, hvor isen har flyttet og skubbet rundt med
sand og andre materialer, og hvor afsmeltning fra iskanten har dannet kæmpemæssige
smeltevandsfloder, der igen har formet enorme flodsletter. Senere kørte vi til
grænseovergangen ved Schwedt, hvor vi første og eneste gang på turen stod ved selve Oder.
Her fik vi fortalt om den meget varierende vandstand, der er i Oder på de forskellige
årstider, og hvor træerne ved flodbredden, el, pil og ask er tilpasset disse forhold og tåler at
stå med fødderne i vand en del af året. Broen, vi stod ved, kunne i perioder være helt lukket
for gennemsejling, når det underliggende vand pressede isen op mod undersiden i det tidlige
forår. Utroligt at broen er så stærkt konstrueret, at den kan modstå det pres. På hele turen
nåede vi også at se flere røde glenter og hvide storke, flere på reder.
Den guidede tur blev afsluttet i naturcentret i Criewen, hvor vor Führer meget levende
fortalte om de forskellige udstillinger, blandt andet en model af slusesystemet, hvor vandets
ind- og udstrømning styres og således skaber en kontrolleret oversvømmelse af
nationalparken vinter og tidligt forår og senere afvanding, så de landbrugsområder, der er i
parkens periferi, kan dyrkes hen over sommeren. Til afslutning blev vist en film om livet i

nationalparken året igennem med fantastisk flotte optagelser af tranerne, deres ankomst og
yngleforhold, hvide og sorte storke på yngleplads, insekter, padder, fugle og pattedyr, der
lever i og er afhængige af området. Nogle få spottede en gulirisk lige uden for centeret.
Undervejs tilbage til hotellet fik vi forevist og fortalt, at en enligt beliggende kirke fra
1300-tallet i nærheden af Criewen tidligere havde været omgivet af en landsby. I 1816
havde ejeren af det lokale slot sat sig i hovedet, at dette skulle udvides, og da landsbyhusene
lå i vejen for hans planer, havde det så været nødvendigt at ”flytte” landsbyhusene til en
placering lidt nærmere Schwedt, men kirken havde i det mindste fået lov at blive liggende.
Vel tilbage på hotellet tog vi afsked med Wolfgang Dreier, og efter en udsøgt middag var
der en lille tur til Criewen for de aftenfriske. Undervejs hertil, lige uden for Zützen,
passerede vi et udgået træ, hvor knap 25 hvide storke tilsyneladende havde nattesæde. Man
kunne næsten spørge: ”Hvordan får man 25 hvide storke op i et træ?” Nå, vores teori er, at
begge de voksne fugle ikke kan opholde sig i reden om natten, når der er unger og den ene
forælder, vi ved ikke hvem, så vælger at overnatte kollektivt sammen med andre fra
området, der også er ”til overs”. Men et spektakulært syn er det under alle omstændigheder.
Området ved Criewen gav - ud over et par nattergale, heraf var den ene sydlig, og en
husrødstjert - ikke det store og efter en lille time returnerede vi til hotellet, dog med et kort
ophold ved storketræet, hvor der nu så ud til at være kommet yderligere fugle til.

Foto: Arne
.

Søndag den 2. juni

Foto: Arne
Morgenen startede grå og overskyet, og under planteparaden begyndte regnen. Det først
planlagte besøg, et ophold ved Friedrichstal-dæmningen blev opgivet, efter at formanden
havde været ude af bussen og sonderet terrænet og vejret. Det regnede skomagerdrenge.
Plan B blev iværksat , så vi kørte i stedet til tobaksmuseet i Vierraden, som vi egentlig
skulle besøge om eftermiddagen, men kl. var 10, og det var netop åbnet. Vi må sige, vi fik
en meget kompetent og engageret gennemgang af museumslederen med fin
simultantolkning af Jørgen. Måske aldrig har 28 ikke-rygende været så interesseret i
tobaksfremstilling så længe (regnen!). Vi fik gennemgået hele forløbet fra såning,
udplantning, pasning, høst, tørring til de færdige cigarer kunne forlade maskinen eller
cigarmageren - med sluttelig placering af mavebælte. Vi så en cigarmaskine, dog ikke i
drift, der efter sigende kunne fremstille 1000 cigarer pr. minut, men ifølge museumslederen
kunne de senest fremstillede og i drift værende maskiner producere 10.000 pr. minut!
Interessant var det også at se, hvorledes tobakken først havde fundet vej til Europa fra
Mexico og senere ”reeksporteret” til USA, hvor det især var i Sydstaterne (Virginia), at
tobaksdyrkning blev udbredt. I øvrigt blev der i området stadig dyrket ca. 80 ha med
tobaksplanter. En ”tobaksmark” vi passerede udenfor Vierraden på vej til Blumberger
Mühle viste sig dog at være solsikker, errare humanum est. Et blik på vejret udenfor gjorde,
at vi kun nødtvunget forlod stedet. Men vi skulle jo videre. En husrødstjert fløj rundt nede i
museumshaven. Det er en almindelig ynglefugl i mange, især mindre, byer overalt i
Tyskland. Oprindelig en bjergfugl, der er blevet glad for huse og bygninger, der i
husrødstjertens optik illuderer det oprindelige landskab. Jo, fuglene er meget fleksible og er

gode til at vænne sig til forandringer. For 100 år siden var solsorten en sky skovfugl, men
efterhånden som byerne med dens huse og haver, specielt det sidste, da den jo er afhængig
af træer og buske, skød op, så invaderedes de nye grønne områder af pladshungrende
solsorte. Den samme udvikling er sket med blandt andet ringduer, men det samme gælder
mange andre fugle. Nå, det var et sidespring. Regnen var hørt op (næsten), da vi forlod
tobaksmuseet, men strømmede atter ret kraftigt, da vi nåede det store naturområde,
Blumberger Mühle. Her kunne vi dog søge ly i cafeen og fik lov at sidde her og indtage den
medbragte frokostpakke. Under kortvarige ophold mellem intense regnbyger nåede vi et par
kortere vandringer i natur-oplevelsesparken med kig ud over en af de store fiskedamme,
hvor der bl.a. blev set fiskehejre, rørhøg og taffeland. I parken hørtes sydlig nattergal og
måske turens eneste rørsanger samt set en enkelt skovskade. Så vidt vides var det ikke alle
der nåede eller vovede sig udenfor, men det var også en hyggelig café med god kaffe og
kage til samt en velassorteret souvenir- og isbod. Efter Blumberger Mühle var der besøg og
vandring på et dige nær landsbyen Gatow. Regnen var endelig hørt op, og udsigten fra diget
over landskabet mellem kanalen og Oder var fremragende, og må vi sige, reddede en dag,
der vejrmæssigt var startet rigtig dårligt. Det var måske det sted, vi som ledere havde set
mest hen til. Nu skulle det bære eller briste. Det bar! Resten af eftermiddagen var det bare
almindelig overskyet, og vi fik ca. 1 times dejlige oplevelser ved Sagitzsee, som denne sø
hedder. Her var to havørne – den ene i lang tid mistænkt for at være en fiskeørn, fordi den
var så lys i hovedet og på halsen. To sortterner fløj frem og tilbage over rørskoven på den
anden side af søen, der husede en del trold – og knarænder samt flere toppede lappedykkere.
Herovre landede også måske turens clou, en enlig sølvhejre. På et tidspunkt lod tre rørhøge
sig se, og to hulduer overfløj os. Her som næsten overalt masser af svaler, flest landsvaler,
nok turens talrigeste fugl, men også både by – og digesvaler. Vi kan kun nævne det
væsentligste, men der var noget at se på hele tiden. Heldigvis lod det til, at opholdsvejret
varede ved, så vi turde godt køre til Friedrichstal, det sted vi havde måttet opgive først på
formiddagen. Og det skuffede heller ikke: en flodsanger lod sig kort høre, det samme gjorde
en eller flere halemejser, og to rødryggede tornskader lod sig se, men også de talrige
dræbersnegle fik en del opmærksomhed. Vi nød virkelig opholdene, både ved Sagitzsee
(Gatow) og på diget ved Friedrichstal, så vi ankom til hotellet, næsten ”høje” af de gode
oplevelser. Maden smagte vist alle ekstra godt oven på dagens udfordringer. Det var sidste
aften på hotellet, der for de flestes vedkommende blev tilbragt med hyggeligt samvær og
”after-skiing”. En enkelt eller rettere to skulle lige ud og se storkene i træet, den ene
forevigede dem, hvad der ifølge denne rapports forside så ud til at være lykkedes ganske
godt.

Mandag den 3. juni
Der var mindre gråt denne morgen, og der var fin udsigt fra hotellet til to traner, der
fouragerede på marken adskillige hundrede meter væk. På et tidspunkt fik de selskab af et
rådyr, der virkede meget interesseret i deres aktiviteter. Tranerne ynglede formentlig ikke så
langt fra hotellet, det samme gjaldt gråspurve, skovspurve, bomlærker og de
allestedsnærværende bogfinker, gulspurve og grønirisker. En rødrygget tornskade, der også
var set fra hotellet, hørte til de mere spændende fugle. Ligeledes var der en morgen en

enkelt gulirisk på besøg, og lige over vore hoveder fløj to hulduer forbi, netop som
gruppebilledet skulle tages. Undskyld vi ikke fik råbt noget, inden de var borte.

Foto: Jørgen
Planteparaden blev fint afviklet i tørvejr af sædvanlig veloplagte Jon Feilberg, og lige
inden afgang fra hotellet sås de første strejf af blåt mellem skyerne, hvilket vi havde været
foruden under hele opholdet i nationalparken. Vi tog afsked med det udmærkede hotel og
begav os på hjemturen, alt imens solen blev mere og mere dominerende, jo mere vi fjernede
os fra Oderdalen. Efter et kortvarigt toiletstop ved Pasewalk, hvor også vognmanden fra Esbussser påmønstrede, nåede vi omkring middagstid turens sidste del-mål, Müritz
Nationalpark, ved indgang Federow. Vi skulle passere under en bro, der var under
reparation og den midlertidige kørebane derfor meget, meget smal, men Søren fik
manøvreret bussen perfekt igennem, og vi nåede frem til p-pladsen ved indgangscentret,
hvor de medbragte frokostpakker blev indtaget. Under frokosten blev vi blandt andet
overfløjet af en rød glente og en ravn. Vi blev på den efterfølgende vandring ind i
nationalparken spredt lidt, men hørte i starten turens eneste broget fluesnapper og betragtede
et fiskeørnepar på rede i en højspændingsmast og en rødrygget tornskade i en have.
Efterhånden blev vi spredt lidt, men ca. 10 af os nåede ned til et fugletårn ved Rederangsee,
hvor der blev scoret 7 traner og en fjern havørn. Søen er i øvrigt kendt som soveplads for
netop traner, så helt tilfældigt var det nok ikke, at vi så en lille flok. På vejen frem og tilbage
fik vi også glimt af de mange ravne, der holder til i området, vi hørte skovsanger et par
steder samt så yderligere to havørne på tilbageturen. Også nogle meget støjende spætteunger
tiltrak sig opmærksomhed. I informationscentret var opstillet en tv-skærm, så man via
webkamera kunne følge familielivet hos fiskeørnene i den rede, vi havde betragtet i
begyndelsen af vores vandring. Den ene forældrefugl var travlt optaget af at fodre den nyligt
udklækkede unge, mens den anden var beskæftiget med udbedring af reden. Det virkede
næsten helt menneskeligt: mor står for maden, og far bygger og reparerer huset.
Vi forlod nu denne fantastiske nationalpark og satte kursen mod færgen Rostock-Gedser
og Danmark. Med endnu mere nød og næppe end på udvejen kom vi under broen uden for
Federow og nåede efter små to timers kørsel Überseehafen i Rostock. På vores vej fra
Federow til Rostock kørte vi ad en naturskøn rute tværs over land, inden vi ramte

motorvejen. Det skulle vise sig at være et godt valg, bl.a. fik vi tæt på venstre side af bussen
to tydelige rovfugle, en hvepsevåge og en sort glente. Ved Rostock opstod lidt kortvarig
nervøsitet om, hvorvidt vi kunne komme med vores reserverede færge på grund af en aflyst
foregående færgeafgang, men en opringning til færgeselskabet sikrede os plads, da vi havde
bestilt aftenbuffet og vi fik lov at køre om bord som nogle af de første. Nævnte aftenbuffet
blev nydt efter den – trods vejret i Oderdalen – veloverståede ”pinsetur”. Vi nåede Køge til
den aftalte tid og tog behørig afsked efter 4 dages hyggeligt samvær med masser af gode
oplevelser. En særlig tak til vores chauffør Søren, som havde en meget stor andel i at turen
forløb så gnidningsfrit, trods vejret. Tak for alle de gode indlæg om forholdene i Tyskland
(Øst) under og efter murens fald – det var meget belærende og inspirerende for os alle.
Per og Kenneth
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Fugleliste mm.

Når der står Teerofenbrücke er det på hele vandreturen i
Oderdalen med udgangspunkt ved TB. Sagitzsee er den
store sø ved Gatow.
På kortet på modsatte side er nogle af lokaliteterne
angivet ved et nummer. Disse numre henviser til følgende
lokaliteter:
Friedrichstal (1)
Teerofenbrücke (2)
Sagitzsee ved Gatow (3)
Kort ophold ved selve Oder på guidet tur (4)
Criewen, dels Nationalparkhaus og dels aftentur (5)
Udsigtspunkt ved Stützkow på guidet tur (6)
Blumberger Mühle (7)
Hotel~Oder (8)
Tobaksmuseet (9)

Toppet lappedykker

Almindelig på søer, især bemærkedes en del på
Sagitzsee.

Skarv

Set hist og her, især bemærkedes mange på havet
udfor Gedser og ved indsejlingen til Rostock Havn.
I Oderdalen fåtallig, især bemærkedes små flokke ved
selve Oder tæt på Polen og enkelte langt væk i træer
ved Teerofenbrücke.

Fiskehejre

Almindelig i området, mange set, også fra bus i fart.

Sølvhejre

1 set ved Sagitzsee.

Hvid stork

Mange set, langt de fleste i selve området, især fra bus
I fart, en del på rede. Især bemærkedes over 25 i ”storketræet” i Zützen.

Knopsvane

Set hist og her, især bemærkedes en flok i havet udfor
Gedser og ved stor sø ved Blumberger Mühle.

Grågås

Fåtallig i området, mange på mark fra bus i fart andetsteds.

Knortegås

Flok på ca. 70 set fra bus i fart i Danmark

Gravand

Set.

Knarand

Set flere steder, flere bemærkedes bl.a. flyvende ved
Teerofenbrücke, men også Sagitzsee.

Gråand

Almindeligste and på turen

Krikand

2 set fra bus i fart i området.

Taffeland

1 set over stor sø ved Blumberger Mühle

Troldand

Set hist og her ved søer.

Toppet skallesluger

Set hist og her, bl.a. ved indsejling til Rostock Havn. 1
med unger ved Teerofenbrücke.

Hvepsevåge

Set et par gange fra bus, især bemærkedes en fra bus i
på vej hjem fra Federow til Rostock.

Sort glente

Set 3 gange. En fra bus i fart i Tyskland 1. rejsedag, en
Teerofenbrücke og en fra bus mellem Federow og
Rostock.

Rød glente

Mange set overalt.

Havørn

En del set mange steder, også fra bus i fart.

Rørhøg

En del set forskellige steder, også fra bus i fart.

Kærhøg sp.

2 set fra bus i fart på hjemturen. Den ene hunfarvet og
med meget slanke vinger, formodentlig en hedehøg. Den
anden en han, måske blå kærhøg, måske også hedehøg.

Musvåge

En del set forskellige steder, også fra bus i fart

Fiskeørn

To par set omkring to reder i Müritz Nationalpark.

Tårnfalk

Kun set 3 gange, den ene ved Teerofenbrücke, de andre 2
musende fra bus i fart.

Fasan

Meget få set eller hørt.

Grønbenet rørhøne

Set.

Blishøne

Meget få, bemærkedes bl.a. i Sagitzsee.

Trane

Enkelte set, bl.a. 2 ved hotel. Lille flok på 7 ved
Rederangsee i Müritz Nationalpark.

Strandskade

Set

Vibe

Få set.

Rødben

Ved indsejlingen til Rostock Havn.

Dobbeltbekkasin

En hørt ved Teerofenbrücke.

Hættemåge

Almindelig overalt.

Stormmåge

3 på havnen ved Rostock den sidste dag..

Sølvmåge

Almindelig, især bemærkedes mange på og fra overfarten
Gedser – Rostock.

Sildemåge

1 ved indsejlingen til Rostock Havn.

Svartbag

Ved indsejlingen til Rostock Havn.

Fjordterne

2 ved Teerofenbrücke, en ved udsigtspunktet Stützkow.

Sortterne

2 ved Sagitzsee

Huldue

2 ved Sagitzsee, 2 ved Hotel.

Ringdue

Almindelig overalt.

Tyrkerdue

Få set. 2 på tag ved tobaksmuseum. 2 i Gatow

Gøg

Alm. i området, hørt og set, især bemærkedes hun
rødbrun fase ved
Teerofenbrücke. Hunner er normalt skifergrå som hanner.

Mursejler

Hist og her.

Grønspætte

En hørt ved hotel, en ved Teerofenbrücke.

Stor flagspætte

Få set eller hørt, især bemærkedes unger fra redehul i
Müritz Nationalpark.

Sanglærke

Almindelig i åbne områder.

Digesvale

Flere steder, især bemærkedes en del ved Teerofenbrücke og ved Sagitzsee.

Landsvale

Meget almindelig overalt.

Bysvale

Set forskellige steder.

Gul vipstjert

2 set ved Teerofenbrücke.

Hvid vipstjert

Almindelig.

Gærdesmutte

Hørt få gange.

Jernspurv

Hørt en gang ved Teerofenbrücke.

Rødhals

Enkelte hørt.

Nattergal

Flere hørt forskellige steder, alle med meget kort sang.

Sydlig nattergal

I hvert fald to hørt, en ved bro i Criewen og en ved
Blumberger Mühle.

Husrødstjert

Flere set eller hørt, bl.a. ved Gedser, Tobaksmuseet og
Criewen på aftentur.

Rødstjert

1 set ved Friedrichstal.

Solsort

Almindelig.

Sjagger

Få set.

Sangdrossel

Bl.a. hørt i skov ved hotel på aftentur og i Müritz
Nationalpark.

Flodsanger

1 hørt ved Friedrichstal.

Savisanger

1 hørt ved Teerofenbrücke.

Sivsanger

Især mange ved Teerofenbrücke, enkelte hørt andre
steder.

Kærsanger

Et par stykker hørt.

Rørsanger

Måske kun 1 hørt ved Blumberger Mühle.

Drosselrørsanger

Flere hørt eller set, bl.a. Teerofenbrücke, Blumberger
Mühle og i Criewen.

Gulbug

Hørt to gange.

Gærdesanger

Hørt flere steder.

Tornsanger

Almindelig i det åbne land.

Havesanger

Enkelte hørt.

Munk

Langt den almindeligste sanger. Hørt overalt.

Skovsanger

2 ved p-plads ved Teerofenbrücke, 2 i Müritz Nationalpark.

Løvsanger

Her og der. Fåtallig.

Gransanger

Almindelig.

Broget fluesnapper

1 hørt Müritz Nationalpark.

Halemejse

Hørt ved Friedrichstal.

Blåmejse

Almindelig.

Musvit

Forbavsende få hørt.

Træløber

En hørt ved alleen ned fra Burg Schlitz.

Rødrygget tornskade

En Teerofenbrücke, en hotel, to Friedrichstal og en Müritz
Nationalpark.

Pirol

Hørt Müritz Nationalpark.

Skovskade

1 Blumberger Mühle.

Husskade

Få i det åbne land.

Allike

Især i byer.

Råge

Almindelig.

Gråkrage

Almindelig

Ravn

Set flere gange, især bemærket i og ved Müritz
Nationalpark

Stær

Almindelig,
især
Terofenbrücke.

Gråspurv

Almindelig.

Skovspurv

Sjældnere end gråspurv.

Bogfinke

Almindelig.

Gulirisk

Bl.a en Criewen, en hotel, hørt ved Gatow.

Grønirisk

Almindelig

Stillits

Hørt og set flere steder, bl.a. huskes lille flok på 7 ved
Teerofenbrücke.

Tornirisk

Forbavsende få hørt eller set.

Karmindompap

2 Gedser

Gulspurv

Almindelig.

Rørspurv

Almindelig.

Bomlærke

Hørt og set flere steder, bl.a. 2 set ved hotel, 2 hørt fra
udsigtspunkt tæt ved hotel og hørt tæt ved Stützkow.

bemærkedes

større

flokke

Desuden bemærkedes brunflagermus, rådyr og hare. Endvidere springfrø, grøn frø
og latterfrø.
Blandt de hvirvelløse dyr bemærkedes aurora, kålsommerfugl sp., blåfugl sp.,
soldatertæge, skarnbasse, guldsmeden Brachytron pratense, larve af vandkalv,
hvirvler, en masse damtæger, hesteigle, dræbersnegl, skovsnegl,
smaragdedderkop samt flere andre.
Men vi er helt sikre på, at det dårlige vejr afholdt mange sommerfugle fra at
sværme.

Floraliste fra Unteres Odertal
Aften-Pragtstjerne
Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Stenfrø
Ager-Tidsel
Aks-Rapunsel
Almindelig Brudurt
Almindelig Gyvel
Almindelig Hundegræs
Almindelig Hyld
Almindelig Hønsetarm
Almindelig Katost
Almindelig Knopurt
Almindelig Kællingetand
Almindelig Mangeløv
Almindelig Merian
Almindelig Rapgræs
Almindelig Røllike
Almindelig Sandkarse
Askebladet Løn
Bakke-Soløje
Benved
Bidende Stenurt
Bitter Bakkestjerne
Bittersød Natskygge
Blod-Nellike (ikke Kost-Nellike)
Blodstillende Bibernelle
Blæresmælde
Blåbær
Blåhat
Butbladet Skræppe
Dag-Pragtstjerne
Dynd-Padderok
Eng-Brandbæger
Engelskgræs
Eng-Gedeskæg
Farve-Gåseurt
Farve-Mysike
Feber-Nellikerod
Finbladet Vejsennep
Glansbladet Hæg
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Glat Vejbred
Gold Hejre
Græsbladet Fladstjerne
Gul Fladbælg
Gul Iris
Gul Reseda
Gul Åkande
Gærde-Kørvel
Haremad
Havtorn
Hejrenæb
Hulsvøb
Humle
Humle-Sneglebælg
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvid-Kløver
Hvid-Pil
Hyrdetaske
Høj Skjolddrager (ikke Spydbladet Skjolddrager)
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Håret Høgeurt
Kassubisk Ranunkel
Kløvplade
Knoldet Brunrod
Korbær
Kornblomst
Korn-Ridderspore
Korn-Valmue
Kost-Nellike
Krybende Læbeløs
Kvalkved
Kvan
Kæmpe-Valmue
Lancet-Vejbred
Langbladet Vortemælk
Langbladet Ærenpris
Lav Ranunkel
Liden Storkenæb
Liljekonval
Læge-Hundetunge
Læge-Kulsukker
Læge-Oksetunge
Løgkarse
Maj-Rose
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Mangeblomstret Lupin
Mistelten
Muse-Vikke
Mælkebøtte
Peberrod
Prikbladet Perikon
Rank Hjørneklap
Rank Vejsennep
Rank Vinterkarse
Rejnfan
Robinie
Rundbladet Katost
Russisk Limurt (ikke Nikkende Limurt)
Ræve-Star
Rød-El
Rødkløver
Rødknæ
Sand-Løg
Sand-Vikke
Seglblad
Selje-Pil
Skov-Hullæbe
Skov-Kogleaks
Skvalderkål
Skærm-Elm
Slangehoved
Smalbladet Timian
Smalbladet Vikke
Småbladet Elm
Småblomstret Balsamin
Småblomstret Salvie
Småkronet Gedeskæg
Stakløs Hejre
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Stilk-Eg
Stinkende Storkenæb
Stivhåret Vejsennep
Stor Fladstjerne
Stor nælde
Storblomstret Hønsetarm
Sump-Kællingetand
Svaleurt
Sværtevæld
Sølv-Potentil
Takkeklap

Tandfri Vårsalat
Tofrøet Vikke
Tornet Salat
Torskemund
Trævlekrone
Tveskægget Ærenpris
Tårnurt
Ugrenet Edderkopurt
Valnød
Vand-Brunrod
Vand-Mynte
Vand-Pileurt
Vand-Snerre
Vedbend
Vellugtende Kamille
Vild Kørvel
Note: Tre af arterne viste sig at være mere spændende end de trivialarter,
som jeg nævnte for jer i Tyskland. Det fejlagtige navn er i parentes.
Jon
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