Gæster fra det høje nord

Nyord Enge

Snespurven er vintergæst på Nyord Enge.
Flokke fra det nordlige Skandinavien ankommer sidst på efteråret og forlader først
området i løbet af april. Fuglene er på evig
jagt efter frø fra græs og urter og opholder
sig sjældent længe ad gangen på samme
sted. Men prøv at holde udkik efter de
smukke fugle fra fugletårnet. Her er der en
fantastisk udsigt over engene, og undertiden
hvirvler små flokke ganske tæt forbi.

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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– Vi køber fristeder til Danmarks Fugle

Lådne ben

Ådsler på menuen

Også fjeldvågen gæster Nyord om vinteren.
Den ligner meget musvågen og blev tidligere
kaldt låddenbenet musvåge, idet dens ben
er fjerklædte ned til tæerne. En god måde til
at kende forskel på de to fugle, er at holde et
vågent øje med deres halefjer. Modsat musvågen er fjeldvågens hale meget lys, og det
kan tydeligt ses, selv på stor afstand.

Er vinteren hård og er der knaphed på føde,
bukker mange syge og gamle dyr og fugle
under. Også de unge svaner går en hård tid
i møde, og mange overlever ikke deres første vinter. Det giver mad til rovfuglene. Den
største af dem alle, havørnen, afpatruljerer
dagligt engene i håb om et let måltid. Den
er ikke kræsen og sætter gerne kløerne i et
ådsel.

Vandrefalk

Fjeldvåge

Et vingefang som en dør

Lys musvåge

Det er ikke altid lige let at bestemme de
forskellige rovfugle, der opholder sig på
Nyord Enge om vinteren. Når det gælder
havørnen, er man imidlertid sjældent i tvivl,
når fuglen, med et vingefang som en dør,
kredser over de vinterkolde strandenge.

Havørne ved ådsel

Vandrefalken –
Nyord Enges fartbølle
Vandrefalken er fast inventar på Nyord
Enge året rundt. Ofte sidder den og spejder
efter bytte fra en af hegnspælene på de sydlige enge, undertiden så tæt på fugletårnet
at den kan iagttages med en håndkikkert.
Vandrefalkens føde består af duer, krager og
ænder, som den nedlægger med stor præcision og i høj fart.

