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Felttræf, fugle og nye vennerFelttræf, fugle og nye venner

Selvom det kneb lidt med de rigtigt sjældne fugle, fik fremtidens birdere
masser af gode fugleoplevelser på årets felttræf. DOF Ungdom var med hele
ugen og fik gode, nye krydser på artslisten.
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DOF Ungdoms første kig i træer på træffets første dag. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Felttræffet 2015 og dermed også DOF Ungdoms efterårslejr 2015 vil nok ikke blive husket for bunkevis af sjældne

fugle.

Danmarks vestligste punkt er ellers kendt for at være nærmest dødbringende giftigt i uge 42. Men desværre blev

hele ugen præget/plaget af østenvind, hvilket tømte godt ud i de fugle, der var, uden at bringe mærkværdigt flere

med sig.

Der var dog ikke helt støvsuget for sjældne arter. For ligesom sidste år stillede Rasmus Strack sit teleskop op på

Hvidbjerg Strand og forvandlede nogle af de små sorte prikker på havet til sjældne fugle til glæde for hele

felttræffet.

Således kunne deltagere ugen igennem stille sig ned til stranden, rette optikken ud over Nordsøen og selv prøve at

finde de tre sjældne amerikanere: Amerikansk sortand, amerikansk fløjlsand og en super-fed brilleand hun.

Dette var naturligvis også tilfældet for DOF Ungdom, som hver aften satte sig ned til havet for at udnytte dagens

sidste lys til en gang havobs, inden Spar-Købmanden, madlavning og aftenens foredrag ventede. Det blev i grove

træk opskriften for hele ugen – ud at se på fugle ved solopgang, hjem ved solnedgang, lave- og spise aftensmad og

så afsted til aftenens arrangement på Blåvand Fuglestation. 

Feltudvalget var heldigvis så betænksomme at rykke aftenarrangementerne en time, således at DOF Ungdom

akkurat kunne nå at synke maden, inden de på lejede mountainbikes kørte mod fyret og nye lærdomme.

Så det er næppe svært at forstå, at det var nogle døsige øjne og meget røde kinder, der ramte puderne i

sommerhuset sidst på aftenerne.
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DOF Ungdoms birdere kom helt tæt på en af årets mange steppehøge under Felttræf. Foto: Per Poulsen/DOFbasen

Steppehøg!Steppehøg!
Selvom det kneb lidt med de rigtigt sjældne fugle, var der masser af gode fugleoplevelser.

En af de største kom allerede ved den første morgenobs. på Hukket. Her stod hele DOF Ungdom, og mange andre

træfdeltagere, og fornøjede sig, da meldingen om en trækkende steppehøg lidt nordpå blev meldt ud på walkie.

Straks samlede sig en større gruppe på den højeste klit og begyndte at kigge op i de nordlige klitter.
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Artiklens forfatter (TH) venter spændt sammen med andre unge birdere på, at steppehøgen letter igen. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Stemningen var spændt og forhåbningsfuld blandt alle, og der gik lige lovligt længe, inden en elegant og meget

orangefarvet kærhøg med tydelig halskrave dukkede op bag en bunker.

”Der er den!” råbte alle i munden på hinanden.

Steppehøgen havde retning mod observatørerne og valgte at gå kortvarigt til rast blot 50 meter fra de mange

kikkerter – desværre bag en klit.

Til gengæld havde alle øje på det nøjagtige sted for at sikre, at man ikke gik glip af et eneste sekund, da den

smukke rovfugl atter fløj op og trak lige forbi de mange glade fuglekiggere, inden den forsvandt sydpå.  

Bagefter var der ren sejrsstemning.

Alle havde fået en super oplevelse med en af verdens fedeste fugle, mange havde fået gode fotos, og en stor del af

ungdomsbanden fik et nyt DK-kryds.

Det helt særlige denne morgen var at se den efterfølgende ekstase, som gik igen hos alle på tværs af alder. Smilet

og henrykkelsen var den samme hos alle – lige fra de yngste ungdomsmedlemmer, der fik nye kryds, til Klaus

Malling Olsen, som har set flere tusind steppehøge rundt omkring i verden.
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Sådan ser det ud, når der morgenobses i klitterne ved Blåvands Huk. Foto: Mads Oddershede

Glædeligt samværGlædeligt samvær
Det var generelt glædeligt at se så stor en imødekommenhed fra de allerdygtigste og rutinerede birdere.

De ældste lod til sagtens at kunne genfinde glæden ved den første bjerglærke osv., som de yngste fik.

Herudover tog de meget gerne en snak om feltkendetegn osv. med fagets nye folk, som overalt mødte venlige og

hjælpsomme folk.

Det skal dog ikke lyde, som om DOF Ungdom ikke kan klare sig selv. For med uhyre flotte præstationer ved den

afsluttende gættefuglsquiz – heriblandt en første og andenplads – er der lagt godt i kakkelovnen til de næste

mange ungdomslejre.

Oven på denne storslåede morgen og de første observationer af de sjældne havdykænder kunne man måske tro,

at træffets børn og unge efter mange kilometers cykling og trampen i marehalm, sand og generelt tungt terræn

mistede modet i manglen på mærkværdige fugle.

Men i så fald, har man for lave tanker om dansk feltornitologis fremtid. For hver morgen nærmest sprang de ud af

sengen i søgen efter ædelarter, hits og fede fugle.
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Det er fantastisk at opleve, at selvom den ene part er 13 år og fra Nordjylland og den anden 21 og fra Nørrebro,

kan man sagtens blive enige om et spændende krat, der skal luskes i, teame op og bare lade den fælles passion

bære værket.

Derfor har man også oplevelsen af otte individer, der møder hinanden i toget mod det mørkeste Jylland, men ét

hold, der næste morgen drager ud ved daggry.

Sidst, men absolut ikke mindst, er det vigtigt at bemærke, at disse ungdomslejre skaber venskaber, som også

bringes ud af DOF-regi, idet flere mødes i weekender osv. for at dele en interesse, hvor der kan være langt i

mellem holdkammeraterne. 

Gættefuglsquizzen måtte ud i en ekstra runde, da både Ragnar og Anders havde 28 rigtige – Ragnar trak til sidst det længste strå. Foto: Anders
Odd Wulff Nielsen

SE VIDEO: DOF Undom på FelttræfSE VIDEO: DOF Undom på Felttræf
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Seje unge rykker på fuglelejr!Seje unge rykker på fuglelejr!
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