
Høst-tur	  til	  Raunstrup	  Sø	  med	  fiskeørn	  og	  cowboy-kaffe!	  
Fugleværnsfondens	  arbejdsgruppe	  ved	  Raunstrup	  Sø	  havde	  i	  dag	  
(12.09.10)	  indbudt	  til	  høst-‐tur	  ved	  søen	  fra	  10-‐12,	  og	  med	  
cowboy-‐kaffen	  og	  snobrød	  ved	  shelteret	  som	  afslutning.	  På	  trods	  
af	  alle	  forudsigelser	  om	  det	  modsatte	  blev	  det	  en	  smuk	  
formiddag,	  hvor	  solen	  så	  småt	  tittede	  frem	  til	  sidst	  og	  satte	  gang	  i	  
sommerfugle	  som	  kålsommerfugl,	  admiral,	  nældens	  takvinge	  og	  
sågar	  et	  smukt	  eksemplar	  af	  ’det	  hvide	  C’	  –	  som	  dog	  først	  
indfandt	  sig	  under	  oprydningen.	  	  
	  	  
Indtil	  da	  havde	  de	  mere	  end	  30	  gæster	  fået	  en	  rundvisning	  langs	  
søen,	  og	  her	  bl.a.	  set	  fiskeørn,	  som	  endda	  tog	  ophold	  et	  kort	  
øjeblik	  i	  et	  træ	  ved	  nabotørvegraven.	  Også	  en	  glad	  tårnfalk	  
larmede	  op	  ved	  reservatets	  tårnfalkekasse,	  hvor	  det	  i	  år	  er	  
lykkedes	  det	  lokale	  par	  at	  få	  i	  hvert	  fald	  én	  unge	  på	  vingerne.	  
	  
	  	  
Knopsvanen,	  som	  har	  fået	  unger	  meget	  sent	  i	  år,	  viste	  sin	  ’smukke	  
ælling’	  frem	  –	  nemlig	  den	  ene	  hvide	  ud	  af	  i	  alt	  fem,	  hvoraf	  de	  fire	  
andre	  er	  ’grimme’.	  Den	  hvide	  er	  en	  såkaldt	  ’polsk	  svane’	  –	  en	  
genetisk	  variation,	  som	  kendes	  på,	  at	  ungedragten	  er	  hvid	  og	  
fødderne	  hele	  livet	  er	  lyse	  i	  stedet	  for	  sorte,	  som	  jo	  ellers	  er	  det	  
normale	  for	  en	  knopsvane.	  
	  	  
Gransangeren	  sang	  et	  par	  sidste	  strofer,	  og	  vedbendens	  knopper	  
var	  ved	  at	  sprænges	  –	  sent	  blomstrende	  som	  den	  er.	  Nogle	  
gråænder	  havde	  søgt	  asyl	  i	  søens	  jagtfrihed,	  og	  på	  turen	  fik	  alle	  
lejlighed	  til	  at	  stifte	  bekendtskab	  med	  nogen	  af	  de	  senest	  
blomstrende	  urter	  som	  hjortetrøst	  og	  vandmynte,	  mens	  de	  fleste	  
nok	  måtte	  sande,	  at	  reservatets	  eneste	  orkidé,	  skovhullæben,	  
måske	  ikke	  er	  den	  mest	  prangende	  orkidé,	  man	  kan	  komme	  i	  
tanker	  om.	  I	  hvert	  fald	  ikke	  nu,	  hvor	  den	  står	  med	  kedeligt-‐grønne	  
frøkapsler.	  
	  	  
En	  flok	  halemejser	  gjorde	  lykke,	  og	  en	  kæk	  spætmejse	  viste	  
akrobatik	  i	  en	  tør	  elmetop,	  akkompagneret	  af	  lyden	  fra	  stor	  
flagspætte	  og	  overtrækkende	  småfugle	  som	  jernspurv	  og	  
skovpiber.	  Sort-‐	  og	  sumpmejse	  tittede	  frem	  ved	  shelteret,	  hvor	  
snobrød	  med	  syltetøj	  dog	  havde	  noget	  større	  bevågenhed	  fra	  i	  
hvert	  fald	  de	  yngste	  deltagere!	  
	  	  
En	  i	  alle	  måder	  dejlig	  formiddag,	  der	  ved	  Ravnstrupsøen!	  	  
	  


