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Vorup Enge

En helt igennem fantastisk DOF-tur til Vejlerne og Bulbjerg, med solskin dagen lang og
masser af fugle. Første stop var Vorup Enge, hvor vi så et par dobbeltbekkasiner og en
enkelt meget lys musvåge – men ikke meget mere. Til gengæld blev der serveret
morgenbrød i fugletårnet – et fint indslag, og noget, som alle satte stor pris på.
Næste stop var Vejlernes Naturcenter, og her var der gevinst med det samme: vandrefalk
(1), havørn (2), trane (70-80), kortnæbbet gås (flere hundrede), grågås, mange hjejler og
viber, sangsvane, spidsand, skeand, pibeand med meget mere. Vi brugte laaang tid her –
men der var da næsten heller ingen ende på fuglene. Tranerne fløj på et tidspunkt lige over
os, mens de kaldte til hinanden – et fantastisk syn! Stemningen var helt i top, og næste
stop var Tømmerby Fjord, hvor højdepunktet var måske frokosten – smurt på forhånd af
turlederne, og meget velsmagende.
Krap Tårnet var næste stop, med flere viber og hjejler samt fuglekonge. Nogle af deltagere
så skyggen af en sølvhejre, men den var ikke helt bekræftet. Derefter besøgte vi Han Vejleskjulet, hvor vi var så heldige, at en rørdrum fløj lige forbi os. Her var der også en del
knarænder samt pibeænder og andre svømmefugle. Vi gik en kilometer herfra til Kærup

Holme-skjulet, og her var der også rigtig meget at se – blandt andet en sølvhejre, som nu
stod frit frem, så ingen var i tvivl. Der var også stor kobbersneppe her, samt masser af
andre svømmefugle. Herfra kørte vi så til Bulbjerg, hvor vi brugte måske en lille time på at
studere havfugle fra toppen: sule (måske 10?), lomvie (2), sortand (måske 10), skarv, med
mere.
Et andet højdepunkt ved Bulbjerg var Kurts hjemmebagte kage, som vi nød i solskinnet på
de græsklædte bakker ved parkeringspladsen. Der var en del diskussion om, hvorvidt der
egentlig var tale om en kage, og det er da også rigtigt, at den indeholdt meget mere
chokolade end mel. Var det en kiksekage måske? De fleste var ligeglade – den smagte bare
helt fortryllende, og udgjorde den helt rigtige afslutning på en helt igennem fin tur, hvor
såvel fuglene som forplejningen var helt i top!
Mange tak til Kurt som arrangør, og til Jens for den sikre kørsel. Sådan en tur tåler sagtens
gentagelse!
Nick Wrigley

Der kigges fra Vejlernes Naturcenter

Et fyldt Krap-tårn

Han Vejle. Rørdrummen er landet i rørskoven.

Kærup-Holme. Sølvhejre gemmer sig.

Bulbjerg – Sulerne fløj hurtigt forbi.

Kaffepause ved Bulbjerg

Fotos: Steen Larsen

