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Omkring 25 DOF medlemmer mødte op på Naturskolen i Grenå Fredag den 8. April 2011
kl. 19.00 til 2-dages rovfuglekursus med Klaus Malling Olsen (KMO). KMO er forfatter til
en række bøger om fugle og han er een af landets/verdens dygtigste ornitologer. Tillige er
KMO god til at formidle viden om fugle, til alle os, der ikke er verdensmestre i denne
disciplin.
Fredag aften var afsat til foredrag v. KMO om de fugle vi muligvis ville få at se om
lørdagen. Foredraget var krydret med mange gode billeder af fuglene, så vi kunne se
dragttegninger, svingfjer mv. på tætteste hold og få helt styr på forskelle og ligheder på
rovfuglene.
Lørdag morgen var kold og blæsende men dog med sol. Vi mødtes til morgenmad på
Naturskolen, hvorefter vi begav os ud i felten med første stop ved Fornæs Fyr. Her så vi
bl.a. Tårnfalk, Musvåger, Engpiber, Ederfugl og Halemejser.
Efter en god times tid brød vi op og kørte til Fjeldholmvej ved Gjerrild Nordstrand.
Undervejs dertil så vi 3 Røde Glenter, der svævede lavt over landskabet – et meget flot syn.
Fremme ved Fjeldholmvej gjorde vi holdt og indtog kaffen samt de rundstykker, der var
blevet tilovers fra morgenmaden. Vi var nu kommet i læ og solen varmede godt. Her så vi
bl.a. Musvåger, omkring 20 stk i ”skruer” over skoven samt en vandrefalk i det fjerne.
Efter en times tid kørte vi videre til Emmedsbovej ved Gjerrild (Grenås svar på Flagbakken
i Skagen). Her så vi igen Rød Glente og indtil flere Musvåger.
Herefter gik turen via Veggeslev Kær til Dystrup Sø. Ved Veggeslev Kær så vi indtil flere
Røde Glenter samt Agerhøns. Fremme ved Dystrup Sø gik vi en tur i området og her hørte
vi bl.a. Sumpmejse, Gærdesmutte og Spætmejse. Desuden så vi Ravn og en Rørhøg, der gav
flyveopvisning ved søen.
Klokken var efterhånden blevet 16.00, så det var tid til at sige farvel for denne gang.
Tak til alle, såvel arrangører som deltagere for et godt kursus, som godt kan tåle en
gentagelse.
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