Nyord Enge
Nyord Enge er ca. 400 hektar
stort. Det er et af de største og mest
fuglerige strandengs- områder i hele
Østdanmark. Ca. 1⁄3 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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Allerede i slutningen af august begynder
svalernes efterårstræk. Som små runde nodetegn sidder de i stort tal på el-ledningerne
i Nyord by, og fra fugletårnet kan man se de
tre svalearter i Danmark, landsvale, bysvale
og digesvale søge føde over engene. Svalerne har travlt med at fylde energidepoterne,
da der venter en lang rejse forude. For landsvalens vedkommende en flyvetur til det
sydlige Afrika, - en rejse på ca. 10.000 km.
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Én svale gør ingen sommer…

Vibe

Strandeng + køer = fugle
Fugleværnsfonden har i årenes løb foretaget
en række plejetiltag for at gøre fuglelivet
endnu rigere på Nyord Enge. Da alle vadefugle placerer deres rede på jorden, kommer
kvæget først ud fra 1. juni, så fuglene kan
komme igennem den meget kritiske redetid
uden fare for at få trampet rederne ned.
Midlertidige hegn tvinger kvæget til at
græsse mere jævnt på alle områder
af engen.

Dermed sikres en lav græshøjde som er vigtig for vadefuglene og deres unger når de søger føde. Uden græsningen vil engene vokse
til med et græsdække på 50-150 cm, og her
er der ikke plads til ænder og vadefugle.
Sommerens høslæt på engene gavner også
næste års generation af vadefugle. Desuden
tiltrækker det korte græs i sensommeren
mange stære, hjejler, regnspover og grågæs.

Dununger på lange stylteben
Sidst i maj og først i juni har vadefugle
som vibe, stor kobbersneppe og rødben
udruget årets kuld af små dununger på
lange stylteben. De voksne fugle har nu
travlt med at holde styr på de uregerlige
unger, som konstant er på fødejagt i det lave
græs. Med jævne mellemrum bliver ungerne
kaldt sammen af de voksne. Efter en kort
pause under de varme og beskyttende
vinger, er de ladt op med energi, hvorefter
de igen spredes til alle sider.
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