Regnorm til natmad

Nyord Enge

Nyord Enge er også en vigtig rasteplads for
tusindvis af hjejler og viber. De kan stå i store
flokke på engene og især hjejlerne kan tydeligt høres når de snakker sammen. Omkring
fuldmåne er orme og insekter synlige i jordoverfladen, og det udnytter hjejlerne. De bytter om på dag og nat og flyver i skumringen
ud for at søge føde. Om dagen står de i store
flokke og hviler på engene.

Nyord Enge er ca. 400 hektar stort. Det er
et af de største og mest fuglerige strandengsområder i hele Østdanmark. Knap halvdelen
af engene ejes af Fugleværnsfonden, der
siden 1971 har opkøbt engarealerne for at
bevare dem som et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle.
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Sønderholm

Nyord by

Pibeænder

Fugleværnsfonden
Dansk Ornitologisk Forening
– Vi køber fristeder til Danmarks Fugle

Rørhøg

Krikænder

Nyord Enge
– en rasteplads
af international betydning
For store flokke af ænder, gæs og vadefugle, udgør
engene og havet omkring Nyord et vigtigt stop på trækruten
mellem yngleområderne i nord og overvintringsområderne i syd.
Undervejs på trækket, som ofte strækker sig over tusinder af
kilometer, har fuglene brug for hvile samt fred og ro til at tanke
op med føde. Bliver de forhindret i dette, går de en hård tid i
møde. Siden indførsel af jagtfred i starten af 1990erne i store
dele af området, er antallet af rastende gæs og ænder steget
markant. Bl.a. er antallet af pibeænder steget fra nogle få
hundrede til ca. 25.000.

Grågæs

Gæster fra nord
I september og oktober er der rovfugle i luften. Højt på himlen svæver musvåger og
andre rovfugle, mens man oftest oplever rørhøgen glide let hen over tagrørene med
vingerne i V-stilling, på jagt efter mus og fugle. Med lidt held kan man også opleve den
lille dværgfalk på jagt efter småfugle lavt over engene. Små flokke af krikænder ses
jævnligt i luften over de sydlige enge. På engene græsser store mængder af især grågæs
og bramgæs.
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