Nordjylland Februar 2013

Hanstholm Havn, 17-02-2013

Weekendtur til Nordjylland 17 - 18. februar 2013:
LFR og undertegnede tog i perioden 17 – 18. februar på ”weekendtur” til Nordjylland.
Formålet var at få flere nye ”årsarter”, herunder Topskarv og Gråmåge samt mulig Amerikansk
Sølvmågei Hanstholm Havn, Kongeørn i Lille Vildmose, Stor Hornugle i Kongerslev
samt Toplærke i Hirtshals
Vejret var Ok – begge dage med op mod 3 graders varme, skyet og let-frisk vind fra VSV.
Der lå spredt snedække og der faldt lidt slud- og snebyger på førstedagen.

Søndag den 17/2 2013:
Vi tog afsted fra Sandbyvej kl. 7:55 og kørte over Storebæltsbroen og op gennem Jylland, direkte til
Hirtshals, dog med enkelte mindre pauser undervejs.
Vi nåede således Hirtshals ved middagstid og spottede hurtigt 6 Toplærker omkring rabatten og på
taget af Netto nær stationen, de var fine!
Vi kørte herefter ned på Hirtshals Havn og spiste vores medbragte frokost, mens vi så på fuglene i
havnen, herunder en ad. Ride.
Herefter tog vi til Fjerritslev Vandrerhjem, hvor vi kort pakkede ud mv. og derpå tog vi gennem
Vejlerne til Hanstholm Havn, hvor vi nåede til om eftermiddagen.
Vi brugte tiden her på at kigge efter Topskarv, Amerikansk Sølvmåge og Gråmåge!

Vi fandt langt om længe Topskarven, en 2k, siddende på ydermolen, men desværre ikke nogen af
de andre arter...
Tilbage til Fjerritslev, hvor vi opsøgte Fjerritslev Kro, som var ved at lukke – så vi måtte opsøge et
pizzaria for aftensmad, som vi tog med tilbage til vandrehjemskøkkenet og spiste.
Mandag den 18/2 2013:
Vi stod tidligt op og spiste vores medbragte morgenmad i vandrehjemskøkkenet - samt drak lidt
kaffe fra automaten.
Klokken 8:15 kørte vi så mod Kongerslev og Lille Vildmose.
Ved Kongerslev var Stor Hornugle desværre negativ, men i Lille Vildmose spottede vi en
ad. Kongeørnlaangt ude over Høstemark Skov samt yderligere en 2k+ i et grantræ ved Tofte Sø, det
var rigtig godt!
Vi spiste vores medbragte sandwich'es og basser ved Tofte Sø-tårnet, mens vi spejdede
efter Kongeørn mm, men der var i det hele taget ikke mange forskellige fuglearter i Vildmosen.
En stationær Hvidøjet And ad. han lokkede nu ved Sminge Sø i Midtjylland, og vi kørte sydover,
og nåede søen om eftermiddagen, hvor vi også hurtigt fandt fuglen fou. i selskab med
en Taffeland hun.
Herefter kørte vi hjemad med et enkelt stop ved Kildebjerg rasteplads, hvor vi lige var inde og spise
aftensmad, og nåede Herlev efter i alt 1020 km., kl. 20:20.
En god tur var slut.
Turens pris blev i alt omkring 1900 kr; herunder vandrehjem (enkeltværelse med
sengelinned/håndklæde): 335 kr., km-penge: 915 kr., brobizz: 223, 25 kr., mad og snold mv.: cirka
430 kr. - i alt 1903,25 kr.
Nb.: Turens observationer er indtastet på DOFbasen
Vi nåede samlet alt i alt op på omkring 48 fuglearter og 2 pattedyrarter.
Tak til LFR for en god tur.
Frank Desting
Februar 2013

