
Åbent	  Hus	  i	  Nivå	  Bugt	  Strandenge	  29.	  august	  2010	  
	  
Af	  Bo	  Svensmark	  
	  
	  	  
Åbent	  hus	  blev	  i	  høj	  grad	  "hvepsevågens	  dag".	  	  Allerede	  om	  formiddagen	  kom	  der	  
mange	  hvepsevåger,	  ca.	  100	  mellem	  kl.	  11	  og	  12	  sammmen	  med	  3	  røde	  glenter,	  men	  
trækket	  stoppede	  i	  et	  par	  timer,	  mens	  et	  regnvejr	  trak	  forbi	  den	  anden	  vej.	  Åbent	  hus	  
startede	  kl.	  13,	  hvor	  Ivan	  Olsen	  havde	  samlet	  ca.	  15	  fugleinteresserede	  ved	  indgangen	  
til	  tangen,	  og	  de	  fik	  en	  grundig	  orientering	  om	  fugleområdet	  og	  om	  årstidens	  fugle.	  Så	  
på	  trods	  af	  småregn,	  var	  tårnet	  snart	  fyldt	  med	  ivrige	  mennesker,	  der	  lyttede	  til	  Ivan	  og	  
kiggede	  efter	  fugle.	  
	  	  
Udvalget	  af	  fugle	  var	  begrænset,	  da	  det	  var	  højvande	  og	  småregn,	  så	  det	  var	  mest	  
måger,	  skarver	  og	  ænder,	  der	  blev	  studeret.	  Klokken	  to	  havde	  mange	  af	  de	  første	  gæster	  	  
forladt	  tårnet,	  men	  ikke	  længe	  efter	  ophørte	  regnen,	  og	  så	  kom	  hvepsevågerne	  igen	  og	  
skruede	  omkring	  fugletårnet.	  Det	  blev	  til	  ca.	  125	  hvepsevåger	  i	  løbet	  af	  1½	  time	  med	  en	  
flot	  skrue	  på	  30	  som	  maksimum.	  Vadefuglene	  var	  der	  også,	  men	  det	  meste	  af	  tiden	  gik	  
de	  skjult,	  så	  det	  var	  ikke	  alle	  gæsterne,	  der	  fik	  1	  ryle,	  1	  islandsk	  ryle	  og	  3	  mudderklirer	  
at	  se.	  Også	  hvinand,	  pibeand,	  krikand	  og	  toppet	  skallesluger	  var	  tilstede,	  men	  det	  meste	  
af	  tiden	  mere	  eller	  mindre	  gemt	  mellem	  sten	  og	  siv	  på	  tangen.	  
	  	  
Sidst	  på	  dagen	  blev	  vejret	  meget	  behageligt,	  og	  der	  var	  mange	  gæster,	  der	  blev	  længe	  i	  
tårnet.	  I	  alt	  var	  der	  ca.	  35	  i	  løbet	  af	  eftermiddagen.	  Den	  fugle,	  som	  de	  fleste	  fik	  set,	  var	  en	  
sildemåge,	  som	  stod	  fint	  med	  sine	  gule	  ben	  mellem	  svartbag	  og	  hættemåger,	  og	  dagen	  
sluttede	  med	  en	  flot	  fiskeørn	  lige	  over	  tangen.	  
	  

	  


