Felttræf 2016

Sønderho, Fanø, 18-10-2016
Igen i år var Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE) på felttræf i
vadehavsregionen, Sydvestjylland og Sønderjylland, hvor vi opholdt os i perioden
søndag den 16. oktober til onsdag den 19. oktober.
Vi boede på Ribe Vandrerhjem, og kørte derfra ud på lokaliteterne og obsede.
I år har der hidtil været temmelig 'stille', hvad angår 'hits' = 'sjældne fugle' i regionen,
og vi havde da heller ikke meget selv.
Vi var blandt andet både på Rømø og Fanø (i øvrigt mit første besøg dér!), samt
besøgte fx Nyeng, Ho Plantage og Skallingen nogle gange.

Hønen/Sønderho, Fanø, 18-10-2016
På udturen om søndagen besøgte vi også Nordhavnstippen/Stubben, for at se Sibirisk
Jernspurv, men desværre negativ, og på hjemturen om onsdagen kørte vi til
Gilleleje, hvor vi fik ny art i form af Isabellastenpikker!

Twitchere, Isabellastenpikker, Gilleleje, 19-10-2016
Vi skulle egentlig have været på felttræffet til og med torsdag den 20/10, men dels
var der den lange køretur retur fra Gilleleje i vejen, dels regnede det i Jylland både
onsdag og torsdag, og endelig; der blev ikke rigtig fundet noget interessant på
felttræffet i år.
Alle hits'ne var, formentlig grundet østenvinden, koncentreret omkring Sverige,
specielt Öland opviste mange rariteter, men også Skåne og det østlige Danmark
kunne være med, med fx både Isabellastenpikker i Gilleleje og Sibirisk
Jernspurv på Nordhavnstippen/Stubben.
På felttræffet fik vi dog én helt ny art, hvis den bliver accepteret
afSjældenhedsudvalget, nemlig Hvidkindet Værling 1k/hunfarvet, fundet af TWJ og
TA, den 16/10 på Juvre, Rømø.
Herudover havde vi af specialiteter blandt andet Sølvhejre, Kortnæbbet
Gås,Stenvender, Isfugl, Bjerglærke, Sortkrage, Topmejse, Sortstrubet
Bynkefugl,Hvidbrynet Løvsanger, Storpiber, Bomlærke og andre 'smårariteter' på
turen.
Jeg fik også bestemt lidt forskellige svampearter på turen.

Lerfarvet Køllesvamp, Kikkebjerg Plantage, Fanø, 18-10-2016
Alt i alt et fuglemæssigt 'stille' felttræf, hvor vi dog havde nogle hyggelige dage, med
god morgenmad på Danhostel Ribe, frokost indkøbt på tankstationer, og aftensmad på
forskellige restauranter i Ribe By, samt på Brøns Kro ('dagens ret' kan anbefales!).
Vejret var præget af en frisk østenvind, samt for det meste pænt skyet vejr, og
dagtemperaturer på omkring 10-11 grader C.
Vi fik kørt i alt 1200 km. på hele turen.
Lidt foto's fra turen kan ses her!
Sluttelig en stor tak til LFR, der igen i år gjorde det muligt, at vi kom på felttræf, vi
vender sandsynligvis tilbage til næste år.
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