Müritz
19. – 23. maj 2003
(Af Martin Jessen)

Müritztur 19/5 – 24/5 2003
Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der
var bestilt overnatning, købt proviant og et nogenlunde program var lagt. Foruden Orla Jessen
(Egernsund) havde 7 eventyrlystne ornitter meldt sig som deltagere. Det var Anker Hansen
(Sønderborg), Bjarne Nielsen (Augustenborg), Egon Jensen (Haderslev), Kaj Abildgaard
(Sønderborg), Martin Jessen (Gråsten), Morten Duus Nielsen (Bøjden, Fyn) og Gunnar Andersen
(Tovrup) som desværre måtte melde afbud pga. en dårlig ryg.
Orla og Kaj lagde bil til, og det meste af gruppen holdt et lille formøde hos Gunnar, hvor de sidste
detaljer kom på plads.
Prisen var på 1000 kr. inkl. overnatning, mad, leje af cykler og transport. Cyklerne blev lejet på
pladsen dernede, og hytten var bestilt via internettet.
Mandag d. 19/5
Vi samledes i Kruså kl. 7:30. Bjarne havde forberedt en turkonkurrence, som gik ud på at gætte
hvor mange arter vi ville se på turen. Efter afgivelse af gæt, og en lille snak om vores forventninger,
kørte vi derfra kl. 7:40. Første stop var ved Bebenseer Moor kl. 9-9:15. Derfra kørte vi videre mod
Lewitz Fischteiche. Orla mente han kunne finde det pr. hukommelse, men det kunne han heldigvis
ikke helt, så lidt SØ for Ludwigslust måtte vi stoppe for at kigge på kortet, og det gav en syngende
Hortulan, Sydlig Nattergal og Rød Glente. Lidt længere henne ad vejen stoppede vi igen for at
kigge på en Rød Glente. Det gav min 4 Røde og 1 Sort Glente, min. 3 Hvide Storke og
Græshoppesanger. Det sidste stykke inden fiskedammene gav desuden endnu et par Sydlige
Nattergale og et par Sjaggere. Stemningen var i top efter sådan en start på turen, og det lovede godt
for de kommende dage. Det er ret overraskende hvor stor forskel i landskab og fauna man finder
allerede efter et par timers kørsel fra Danmark.
Vi ankom til fiskedammene kl. 11:20. Vi holdt ved et sted hvor der var et fugletårn, som dog ikke
var særligt flot el. praktisk, men vi havde alligevel et godt udsyn over dammene fra selve vejen.
Ved tårnet sang der en Sydlig Nattergal og Kærsanger. I et lille vandhul med pilekrat var der både
Fyrremejse, Pungmejse og Klokkefrøer, og de to sidste fik vi set rigtigt godt. Desuden kom der 2
Havørne og en Fiskeørn over, og et stykke bag ved dammene så vi først 2 og så 5 Hvide Storke. Vi
tilbragte en times tid på stedet, og fik kigget en del, mens vi fik spist vores medbragte madpakker.
Lige inden vi satte os i bilerne, nåede Bjarne at få øje på en Rødrygget Tornskade, som vi lige tog et
hurtigt kig på, inden vi kl. 12:40 igen satte kurs mod Boek ved Müritz.
Det sidste stykke af turen gav bla. Sort Glente og endnu et par Røde Glenter og Sydlige Nattergale.
6 km før Boek fik vi øje på 22 Traner som stod på en mark. Vi havde endnu noget tid inden vi
kunne få hytten, så vi brugte lidt tid på at få kigget ordentligt på dem. Stedet gav også Rød Glente
og Tårnfalk.

Da vi endnu havde en halv time, til at vi kunne komme ind i vores hytte, besluttede vi os for lige at
tage et hurtigt kig på Boeker Mühle Fischteiche, som kun ligger et par hundrede meter fra pladsen.
Der er et par udmærkede fugletårne, og stedet imponerede allerede med bla. Sort Glente, som sad
meget tæt på i toppen af et træ, Rød Glente, 4 Havørne (3 i luften sammen), Rødhovedet And 1
overflyvende (som desværre kun blev set af Martin), Drosselrørsanger, Pungmejse og Rødrygget
Tornskade (som moppede den Sorte Glente). Efter en halv times tid kørte vi hen på pladsen, hvor vi
måtte vente lidt, mens Orla gik i receptionen for at få vores nøgle. Ventetiden blev brugt på turens
første Pirol, som sang i træerne ved pladsen, og en overflyvende Lærkefalk.
Hytten, som vel nærmere må betegnes som et hus, var meget flot, og med rigeligt plads. Der var
otte sovepladser, 2 toiletter og et badeværelse, et rimeligt stort opholdsrum med køkken (og
opvaskemaskine !).
Efter en kølig pilsner på terrassen, og lidt sondering af området ved huset, pakkede vi ud og spiste
aftensmad. Bagefter gik vi en aftentur langs med Bolter Kanal op til fiskedammene. Det gav bla.
Pirol, Nattergal, Isfugl og Rørdrum. Fiskedammen imponerede igen med Rørdrum, Rødhovedet
And 2-3 (som dog ikke sås så godt), Pungmejse, Sydlig Nattergal og hele 4 Drosselrørsangere. De
tålmodige, som blev lidt længere end resten, blev desuden belønnet med Savisanger og et kor af
Grønne, Butsnudede og Løvfrøer, plus en del Flagermus og en Skovhornugle på vejen hjem.
Alt i alt en dag som lå et godt stykke over forventningerne, og gav blod på tanden til de kommende
dage.
Dagen gav 97 arter.
Turen Kruså – Boek 7:40 – 14:25
Bramgås 200 Ø (i to flokke ml. Flensborg og Kiel), Sort Glente 2, Rød Glente 6, Hvid Stork 3 (1
plus 3), Trane 23 (1 + 22), Hortulan 1 sy, Bynkefugl, Sydlig Nattergal 6 sy, Græshoppesanger,
Bomlærke og meget mere.
Fiskedammene ved Lewitz kl. 11:20 – 12:40
Toppet Lappedykker 2, Fiskehejre 20 (ca.), Hvid Stork 7 (2 + 5), Grågås 100, Knarand 4, Gråand,
Taffeland 4, Troldand 3, Havørn 2, Rørhøg 2, Fiskeørn 1, Blishøne min. 4, Gøg, Mursejler, Hvid
Vipstjert, Sydlig Nattergal 1 sy, Kærsanger, Rørsanger, Havesanger, Munk, Løvsanger, Fyrremejse
1 sy, Musvit, Pungmejse min. 3 (2 redebyggende), Rødrygget Tornskade 1, Husskade, Ravn 1,
Rørspurv. Desuden Grøn Frø og Klokkefrø.
Boeker Mühle Fischteiche 14:25 – 15:10
Knopsvane 2, Grågås 2, Knarand 2, Gråand 4, Rødhovedet And 1 han overflyvende, Taffeland 2,
Sort Glente 1 R, Rød Glente 1, Havørn 4, Musvåge, Blishøne 2, Hættemåge 3, Fjordterne 1, Gøg,
Mursejler 5, Landsvale 5, Bysvale 10, Husrødstjert 2 sy, Solsort, Rørsanger, Drosselrørsanger 1 sy,
Gærdesanger, Havesanger, Løvsanger, Pungmejse 1 sy, Rødrygget Tornskade 1, Gråkrage 1,
Gulspurv. Desuden Butsnudet frø og en larve af Pileborer.
Pladsen 15:10 – 18:30
Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Lærkefalk 1, Blishøne, Hættemåge, Sølvmåge, Ringdue,
Mursejler, Stor Flagspætte, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Gærdesmutte, Jernspurv, Rødhals,
Nattergal 2 sy, Husrødstjert 1 sy, Rødstjert 1 sy, Solsort, Sjagger 4 (ynglefugle), Sangdrossel,
Gulbug 2 sy, Munk, Skovsanger, Gransanger, Løvsanger, Grå Fluesnapper 3, Blåmejse, Spætmejse,
Træløber, Korttået Træløber 1 sy, Pirol, Husskade, Gråkrage, Skovspurv, Bogfinke, Stillits 4,
Tornirisk.

Aftentur Bolter Kanal 19:30 – 20:35
Rørdrum 1 hørt, Fjordterne 1, Isfugl min. 4, Stor Flagspætte, Nattergal 2 sy, Husrødstjert 1 2k sy,
Drosselrørsanger 1 sy, Træløber 1 sy, Pirol 1 sy, Kernebider.
Boeker Mühle Fischteiche 20:35 – 21:40
Toppet Lappedykker 1, Rørdrum 1 hørt, Knopsvane 2, Knarand 2, Krikand 3, Gråand 6,
Rødhovedet And 2 hanner, Taffeland, Troldand 2, Rørhøg 1 hun, Blishøne 4, Hættemåge, Gøg,
Landsvale, Hvid Vipstjert 1, Sydlig Nattergal 1 sy, Savisanger 1 sy, Rørsanger 2 sy,
Drosselrørsanger 4 (3 sy + 1), Pungmejse 1 sy, Rørspurv 1. Desuden Rådyr, Flagermus sp., Grøn
frø, Butsnudet Frø, Løvfrø.
Tirsdag d. 20/5
De friske (Bjarne, Martin og Morten) startede dagen kl. 5:00, hvor de gik en tur i området ved
pladsen og Bolter Kanal. Det gav bla. en Rødhovedet And og Isfugl.
Efter morgenmaden skulle vi op og leje cykler. Det var ikke ligefrem de kønneste cykler vi havde
set, og de kørte heller ikke lige godt alle sammen. Faktisk var nogle af os lidt i tvivl om de kunne
klare de næste par dages strabadser (eller om vi selv kunne klare det på disse cykler). Det afholdt os
dog ikke fra at komme af sted, så vi fik vores cykeltasker, scoper, madpakker mm. spændt på
cyklerne, og kl. 8:45 trillede vi fra pladsen. Vores første mål var en tur langs med Boeker Mühle
Fischteiche, og det var simpelthen imponerende hvad det gav af fugle. Den første dam gav allerede
4 Rødhovede Ænder, og i det første stykke skov vi kørte igennem var der 2 syngende Rødtoppede
Fuglekonger. Den næste dam vi stoppede ved gav bla. 1 Sort Glente, og der var pænt med
andefugle. Lige som vi kom ud af skoven, kom der en Sortspætte flyvende og satte sig i det
markhegn vi kørte langs med. Mens vi stod og kiggede efter den fik vi øje på en hel del Rovfugle.
Faktisk var der minimum 8 Havørne i luften på én gang + 2 Røde Glenter, Hedehøg og et par
Musvåger.
Desuden kunne vi kigge ud over dammene, og det gav 5-10 Rødhovede Ænder. Selvom det var
svært, så fik vi os løsrevet igen og fortsatte vores tur. Kort efter opdagede vi en Løvfrø midt på
vejen, og den skulle lige studeres lidt nærmere. Frøen var meget fotogen, og sad roligt i Mortens
hånd, mens vi knipsede løs. Turen gik videre langs dammene, igennem noget skov. Vejene var
nogle steder ret dårlige, idet de bestod af meget fint løst sand, som gjorde det ret hårdt at holde
cyklerne i gang. Turen gav bla. Traner og Græshoppesanger inden vi holdt en lille middagspause
ved et lille fugleskjul.
Også her var der pænt med fugle, og vi havde lidt svært ved at koncentrere os om madpakken, da vi
samtidigt skulle kigge på bla. Trane, Havørn og Rødhovedet And. Der var nu kun en sø tilbage som
vi ikke havde kigget på, og det skulle efter Orlas udsagn være den bedste for Rødhovedet And, og
vi blev ikke skuffede.
Der lå hele 75 Rødhovede ænder i søen sammen 53 Knarænder ! Desuden var der Skeand, Pibeand,
Mudderklire, en koloni af Hættemåger og Fjordterner og syngende
Drosselrørsanger, alt imens vi havde 1 Trane og 2 gamle Havørne hængende over hovedet. Det var
ret overvældende, og også en del mere end Orla havde regnet med.
Efter at have nydt de mange fugle i et godt stykke tid, gik turen så gennem skovene, med kurs mod
nogle større søer nord for dammene. Det var ret besværligt at cykle i området, da vejene var endnu
mere sandede end langs med fiskedammene.
Skovene var ret ensformige, og bestod næsten kun af Fyrreskov. Der var ikke særligt mange fugle,
men vi så da bla. Rød Glente, Havørn,

Hedelærke og Lille Korsnæb.
Efter flere kilometers hårdt terrænkørsel kom vi ned til Hofsee, til et lille sted som hedder Faulerort.
Her var en fin lille lysning med bord og bænke, og vi tog os et velfortjent hvil. Der gik dog ikke
længe før vi blev opmærksomme på en syngende Drosselrørsanger. Desuden vrimlede det med frøer
og firben i græsset, og det affødte en del diskussion om bestemmelse af padder og krybdyr. Da vi
var kommet lidt til hægterne igen, begav vi os langs med søen, for at få et kig på
Drosselrørsangeren. Det lykkedes, og samtidigt fandt vi både Rødtoppet Fuglekonge og Sortspætte,
og ude over søen var der Rørhøg og Rød Glente og lyden af Traner og en enkelt Rørdrum i
baggrunden.
Efter en god times afslapning ved Faulerort (Man forstår godt navnet), gik turen hjem mod pladsen.
Det gav ikke så meget mere, men 2 Rødtoppede Fuglekonger, Sort Glente og et hav af Topmejser
kom da i notesbogen.
Vel ankommet til vores fine hus, tog vi en slapper på terrassen, og fik snakket dagens mange
oplevelser igennem. Orla fik kokkereret en af sine meget gode måltider til os, og vi nød at slappe af
et stykke tid. Cyklerne blev dog fundet frem igen, og vi begav os på en tur langs med Bolter Kanal.
Denne spændende lokalitet gav bla. Rørdrum, Nattergal, Rødrygget Tornskade, Isfugl og en Snog.
Vi kørte så over på den anden side af kanalen, i området ved Prelitz See. Vi blev budt velkommen i
området af syngende Hedelærke og Pirol, og det var en meget flot og stille aften. Da vi kom ned til
Prelitz See blev vi straks opmærksomme på turens første Flodsanger. Den sad helt ude ved stien og
sang, og den var meget nem at få at se. Bagved os sang hele 3 Drosselrørsangere, og ude ved søen
fiskede en Isfugl. Perfekt ! Efter et lille stykke tid begyndte en Savisanger at synge fra den modsatte
bred, og endnu en Flodsanger sluttede sig også til koret. Kunne det virkeligt blive ved med at give
spændende fugle ? Ja, det kunne det, for pludseligt kom der en Rødhovedet And flyvende og
landede midt i søen. Det var en flot han, som lige satte prikken over i’et. Der var desuden en del
syngende Sydlige og almindelige Nattergale i området, og på vejen tilbage gennem området så vi en
flok på 13 Traner komme flyvende.
En vellykket afslutning på en MEGET vellykket dag, med i alt 95 arter !
Morgen tur ved pladsen/Bolter Kanal (MJ og BN+Morten) 5:00-ca8:30
Toppet Lappedykker 12, Rødhovedet And 1 ad han (ved udløbet), Hættemåge, Stormmåge,
Sølvmåge, Fjordterne 1, Ringdue, Isfugl 1, Digesvale 1, Landsvale, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte
1, Jernspurv, Nattergal, Husrødstjert 1 sy, Solsort, Sangdrossel, Munk, Rørsanger, Skovsanger 3 sy,
Grå Fluesnapper, Træløber, Korttået Træløber, Sortmejse, Blåmejse, Spætmejse, Pirol 1sy,
Gråkrage 1, Stær, Bogfinke, Grønirisk, Stillits 2. Desuden Egern.
Cykeltur rundt om Boeker Mühle Fischteiche 8:45- ca. 13:00
Lille Lappedykker 2, Knopsvane 20, Pibeand 1 han, Knarand 60, Gråand 25, Skeand 5, Rødhovedet
And 89, Taffeland 15, Troldand 20, Hvinand 5, Sort Glente 1, Rød Glente 4, Havørn 8-14 (8 på en
gang), Hedehøg 1 hun, Musvåge 2, Fiskeørn 1, Trane 4, Dobbeltbekkasin 1, Mudderklire 1,
Hættemåge koloni, Fjordterne Koloni, Sortspætte 1 hun, Stor Flagspætte 1, Skovpiber 1 sy,
Græshoppesanger 2 sy, Drosselrørsanger 1 sy, Skovsanger, Fuglekonge 1 sy, Rødtoppet
Fuglekonge 4 sy, Grå Fluesnapper 1, Halemejse 1, Sumpmejse 1 sy, Topmejse, Sortmejse,
Skovskade, Ravn 1. Desuden Løvfrø 1 (Håndholdt !).
Cykeltur
Havørn 1, Sortspætte 1, Hedelærke 1, Lille Korsnæb 8. Desuden Stålorm 1.

Pause ved Fauler Ort (Hofsee)
Rørdrum 1 pauk, Rød Glente 1, Rørhøg 1, Traner (hørt), Sortspætte 1 (kaldende og trommende),
Stor Flagspætte 1, Drosselrørsanger 2 sy, Rødtoppe Fuglekonge 1 sy, Grå Fluesnapper 1. Desuden
Markfirben, Skovfirben, Stålorm, Grøn Frø, Butsnudet frø
Cykeltur
Sort Glente 2 (Der var nok et ynglepar ved fiskedammen), Rødtoppet Fuglekonge 2 sy.
Bolter Kanal 18:50-19:20
Rørdrum 1 (overflyvende), Dobbeltbekkasin 5, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Nattergal 1 sy,
Rødrygget Tornskade 1 han, Spætmejse 1. Desuden Snog 1.
Prelitz See-området 19:20 – 20:40
Lille Lappedykker 3, Rødhovedet And 1 han, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne, Natugle 1, Gøg,
Isfugl 1, Hedelærke 1, Nattergal 2 sy (min), Sydlig Nattergal 2 sy (min), Flodsanger 2 sy,
Savisanger 1 sy, Drosselrørsanger 3 sy, Grå Fluesnapper 1, Pirol 1 sy, Rødrygget Tornskade 1 han
Onsdag d. 21/5
Vi startede dagen med Gulbug og Pirol på pladsen. I dag ville vi cykle mod nord, ind i
nationalparken. Vi kørte ret tidligt af sted, og kørte gennem Boek mod Binnenmüritz, som er et
meget stort rørskov/sumpområde, som er opstået da man engang har forsøgt at afvande området. På
engene nord for Boek stod der to Traner, som gav anledning til det første stop på turen. Herfra gik
det ind i noget skov, som i modsætning til området fra d. 20 hovedsageligt bestod af løvskov.
Skoven havde visse steder næsten et urskovsagtigt præg, og der var rigtigt mange småfugle. Bla. var
der Sortspætte, som vi så rigtigt godt, Broget Fluesnapper og 2 syngende Piroler. Ved en lille
lysning midt inde i skoven, overraskede vi to Traner, som fløj forbi os i en meget lille afstand.
Skoven gik langsomt over i sump. Stien gik langs med Hermanns Kanal,
og på begge sider var der udstrakte rørskove, med en del døde træer. Umiddelbart ved overgangen
mellem skov og rørskov hørte vi en Savisanger, og mens vi lyttede til den, kom også turens første
Sivsanger frem. Vi fik samlet hele gruppen, og stod og lyttede til Savisangeren, som var ret tæt på.
Vi fik den også at se, og vi var vældigt tilfredse. Lidt længere henne kunne vi imidlertid høre en til,
så vi kørte lidt længere ud i området, og snart var der Savisangere overalt ! Vi hørte minimum 10
langs med vejen, men områdets størrelse taget i betragtning, så må der være rigtigt mange
Savisangere på denne lokalitet.
Midt i området stod der et stort flot fugletårn. Tårnet var i to etager, og der var plads til en hel del
mennesker. Fra Tårnet så vi bla. Rødhovedet and, Fiskeørn og Havørn, mens vi stadigvæk kunne
lytte til de mange Savisangere. Længere ude af vejen gik området over til at være mere sumpet
eng/mose, med mange døde træer og en del krat. Her var endnu et fugletårn i samme størrelse, og
herfra så vi 2 Havørne, som havde rede i et træ et stykke derfra. Der gik 6 Traner nede i mosen
foran tårnet, mens der fløj en flok på 25 længere ude over skoven. Desuden var der Rød Glente og
turens eneste Sortterne. Kanalen var fuld af Grønne Frøer, og ved en lille bro viste det sig, at par af
dem var meget fotogene, så de blev genstand for en del opmærksomhed. Indtil nu havde vejen som
vi cyklede på været meget god, idet den bestod af to parallele betonspor. Men nu forlod vi denne
vej, og kom ud på en af de sædvanlige sandstier, hvor vi flere steder måtte stå af og trække. Vi kørte
gennem lidt skov, og kom så ud til Warener Haus Wiesen, som består af nogle enge med spredte
gamle Egetræer. Det er rigtigt flot at se på, og så pynter det også at stedet er fast opholdssted for
Traner. Vi så 75 Traner i engene, spredt i et par flokke. Desuden var der en Svaleklire i en af

kanalerne, og i skoven langs med engene var der Fyrremejse, Rødtoppet Fuglekonge og Pirol. For
enden af engene går der en sti ud til et fugleskjul ved Rederang See. Her ville vi holde vores
middagspause. Desværre var Skjulet fyldt op af en stor flok tyske turister, så vi satte os på træbroen,
som fører ud til tårnet, og spiste vores mad. Da vi endeligt kunne komme op i tårnet, viste det sig, at
der stort set ingen fugle var at se. Så vi kørte hurtigt videre. Stien gik igen langs med nogle enge, og
vi havde ikke kørt særligt langt før vi hørte en Græshoppesanger. Samtidigt kom der to Havørne
flyvende, så lidt fugle gav det alligevel. Efter endnu et par hundrede meter var der pludseligt
syngende Pirol lige over hovederne på os. Vi stoppede op, og snart var der tre Piroler som flaksede
rundt i trækronerne. Det var nok et par + 1 han, og der kom ofte en flot strofe fra en af hannerne.
Samtidigt hørte vi meget tydeligt deres ”Katteskrig”, og i baggrunden var der trommende
Sortspætte. Herfra udviklede turen sig næsten til Tur De France. Vi kørte gennem en del skov uden
for mange fugle, og samtidigt begyndte det at regne, så nu kunne vi ligeså godt få flyttet os nogle
kilometer. Kaj tankede os op med en rittersport, og det gav åbenbart en del overskydende energi, for
snart fløj vi op ad bakkerne, som om vi kørte efter den prikkede trøje. Heldigvis nærmede vi os et
lidt mere civiliseret område, så der var kommet asfalt på vejen. På trods af det høje tempo kom
endnu en Rødtoppet fuglekonge i notesbogen. Vores mål var byen Federow, hvor det var planen, at
vi skulle lave et kort stop for at proviantere lidt, og så skulle vi ud og kigge på Fiskeørne uden for
byen. Byen viste sig dog at være ret spændende, idet der allerede i den første have sad en
Flodsanger. Da vi inde i byen stod og diskuterede hvor vi skulle handle, opdagede vi turens første,
og længe ventede, Gulirisk, som sad i toppen af et stort træ og sang. Den fløj dog hurtigt lidt
længere væk, men da vi ikke alle sammen havde set den så godt, besluttede vi os for at tage en lille
bid mad, ved et lille spisested lige der hvor vi stod. Vi satte os uden for, og fik serveret en
udmærket menu, bestående af chokoladekiks, Rabarberkage og en Russisk suppe. Gulirisken kom
hurtigt igen, og mens vi sad og nød vores måltid, kom der også Fiskeørn og Sort Glente
overflyvende. Et meget lækkert sted, som godt kunne gå hen og blive et stamlokale.
Da vi havde fået nok af mad og Gulirisk, satte vi kursen mod Speck, hvor vi skulle besøge en
gammel park. Parken skulle efter sigende huse en del spætter. Det blev en meget god tur med 2 par
Fiskeørne i Elmasterne, Duehøg, Hedelærke 2, Trane 13, Bynkefugl, Rødtoppet Fuglekonge 2,
Broget Fluesnapper 3 og en lille kiosk hvor de solgte is.
Efterhånden kunne man godt mærke, at vi var ved at være ret påvirkede af alle de mange indtryk og
oplevelser. Vores hjerner havde svært ved at rumme mere. Det sås tydeligt da Egon, efter is-pausen,
næsten havde glemt sin rygsæk med sit dyre fotoudstyr. Det blev der selvfølgeligt grinet lidt af,
men man skal jo passe på hvad man siger, for kort efter lod Martin sit scope ligge i græsset, efter at
have taget sin skjorte af pga. varmen. Heldigvis var de øvrige turdeltagere mere vågne end de to,
som lige havde fået en Trane for meget indenbords, så det lykkedes trods alt at få alt grejet med
hjem igen. Parken i Speck er meget flot, og består af rigtigt mange gamle træer. Desuden kan man
via en lang gangbro, gå gennem en sumpskov ud til Priesterbäcker See. Der er mange turister i
byen, hvilket nok hænger sammen med, at det er et af de få steder, hvor man kan komme hen i biler
og busser. Parken gav bla. en del Store Flagspætter, Sortspætte og Pirol, men ingen af de
eftertragtede Små og Mellem Flagspætter. Vi var nu efterhånden ved at være godt trætte, og da
resten af turen hjemad stort set kun gik igennem den ret fuglefattige fyrreskov, kørte vi mere eller
mindre direkte hjem til pladsen. Det var blevet til en cykeltur på 45-50 km, så det var en lettelse at
komme ned fra sadlerne (som ikke var de mest behagelige) og over i de dejlige havestole på vores
terrasse. Her nød vi lige en kold øl, inden vi skulle lave aftensmad. Dagens tur havde tæret på
kræfterne, og aftenen blev brugt på at slappe af og hygge i stuen.
Dagen gav 92 arter.

Omkring Boek
Grågås 50, Trane 2, Husrødstjert 2, Grå Fluesnapper 2.

BinnenMüritz + skove
Toppet Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Grågås 30, Knarand 2, Gråand 12, Rødhovedet
And 2 hanner, Rød Glente 1, Havørn 4, Rørhøg 4, Musvåge, Fiskeørn 1, Trane 35, Vandrikse 1,
Dobbeltbekkasin 5, Hættemåge, Sortterne 1 (Spechersee), Huldue 1, Gøg, Sortspætte 1, Stor
Flagspætte 1, Hvid Vipstjert, Græshoppesanger 1, Savisanger minimum 10 sy, Sivsanger 3 sy,
Havesanger 1 sy, Munk 2, Rørsanger, Gransanger 2 sy, Løvsanger 2 sy, Grå Fluesnapper 2, Broget
Fluesnapper 1 sy, Halemejse 2, Topmejse 1, Musvit, Træløber 1, Pirol 2 sy, Sortkrage, Gråkrage,
Bogfinke, Grønirisk, Rørspurv 2. Desuden Grøn Frø
Warener Haus Wiesen
Trane 75, Svaleklire 1, Stenpikker 1, Sjagger 1, Mistedrossel 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 sy,
Fyrremejse 1, Pirol 2 sy, Stillits.
Rederangsee – 11:00
Knopsvane 35, Musvåge 1, Rørsanger, Munk, Gransanger.
Cykeltur
Havørn 2 of, Sortspætte 1 tr, Græshoppesanger 1 sy, Fuglekonge 1 sy, Rødtoppet fuglekonge 1 sy,
Topmejse, Korttået træløber 1 sy, Pirol 3 set + hørt.
Federow -13:20
Fiskehejre 1, Sort Glente 1 of, Duehøg 1, Musvåge 1, Fiskeørn 1 of + 2 på rede, Hedelærke 1,
Rødstjert 1 sy, Flodsanger 1 sy, Ravn, Gulirisk 1 sy.
Swarzenhof (Ispause)
Fiskeørn 1 par i elmast, Trane 9 of, Hedelærke 1 sy, Bynkefugl 1 sy, Rødstjert 1 sy, Topmejse 2.
Cykeltur
Trane 4, Husrødstjert 3, Sjagger 2, Fuglekonge, Rødtoppet Fuglekonge 2 sy, Grå Fluesnapper 1,
Broget Fluesnapper 3 sy, Korttået Træløber 1 sy, Ravn 1.
Park i Speck 15:15-16:05
Trane 1 hørt, Ringdue 2, Sortspætte 1 tr, Stor Flagspætte 3, Rødstjert 1, Solsort 1, Havesanger 1,
Munk 1 sy, Gransanger 3, Blåmejse 1, Musvit 1, Træløber 1 sy, Korttået Træløber 1 sy, Pirol 1 sy,
Krage 1, Skovskade 2, Stær 5, Bogfinke 5
Torsdag d. 22/5
Vi var efterhånden ved at være lidt trætte, men de morgenfriske tog alligevel en tur. Kaj og Martin
tog cyklerne ud til Binnenmüritz. Turen derud gav Rødtoppet Fuglekonge, Trane og en
Fiskeørnerede i en elmast ved engene nord for Boek. Binnemüritz og skovene gav bla. Sortspætte,
igen en del Savisangere, Fyrremejse og 3 syngende Piroler. På tilbagevejen kiggede de lige ved et

lille fugletårn ved selve Müritz. Det gav endnu en Savisanger, og i Boek sad en Gulirisk og sang
ved torvet. En god start på dagen. Bjarne og Morten var et smut ved Bolter Kanal, og det gav bla.
Gråstrubet Lappedykker som turart og Isfugl. Desuden var der 2 Egern på pladsen. Efter
morgenmaden tog vi i samlet flok mod Prelitz See-området og Rechlin. Vi startede dog med en tur
langs med Bolter Kanal, og det resulterede i 4 Piroler. 1 par var sandsynligvis ved at forsvare deres
territorium over for en indtrængende han.
I hvert fløj de frem og tilbage i nogle høje poppeltræer og fløjtede meget ivrigt, og alt imens var der
en tredje han som sang i baggrunden. Vi fik alle set fuglene rigtigt godt, idet de flere gange satte sig
frit fremme på grenene. En rigtig lækker oplevelse!
Herfra gik det ud i området ved Prelitz See. I det første stykke skov sad der en Pirol og sang, og
længere fremme stoppede vi i et område, hvor vi ved det sidste besøg havde set Rødrygget
Tornskade. Den var der endnu, men grunden til stoppet var en mulig Høgesanger. Trods ihærdig
eftersøgning gav det dog intet resultat, men vi så da 2 Traner ude på nogle enge og en overflyvende
Rød Glente. Ved selve søen var der igen Drosselrørsanger og Flodsanger, og ved en mindre sø
længere fremme kom der 2 Rødhovedede Ænder flyvende. Området vest for søen består mest af
overdrev, afgræssede enge med spredte tjørnebuske. Et ideelt sted for tornskader, og det gav da
også hele 5 af slagsen. Desuden havde vi 2 Fiskeørne og 1 Havørn hængende over hovedet. Endda
meget tæt på. Området er også meget specielt, ved at der både er en del Nattergale og Sydlige
Nattergale, så man har rige muligheder for at studere de to stemmer.
Næste stop var industriområdet ved Rechlin. Her håbede vi på Toplærke, men dem var der ingen
af, men der var Husrødstjert, Sydlig Nattergal og Rød Glente. Ved byens havn var der også Sydlig
Nattergal, og på vej ind til selve byen kom vi forbi en gammel forfalden kaserne, hvor der også var
Husrødstjert, Sydlig Nattergal og syngende Gulirisk.
Inde i byen skulle vi lige et smut ind i Netto (ja, man følte sig helt hjemme), og mens vi var ved at
stille cyklerne, opdagede vi endnu en Gulirisk i nogle høje træer ved p-pladsen. De som blev
udenfor, fik set den rigtigt godt + en overflyvende Rød Glente, som åbenbart kiggede efter affald i
haverne! Da vi havde handlet, besluttede vi os for at finde et lille sted, hvor vi kunne få os en kold
øl og lidt at spise. Det fandt vi nede ved vandet, og det var et godt valg. Her var nemlig både Rød
Glente, Drosselrørsanger og Gulirisk som vi kunne fornøje os med, mens vi nød vores mad.
Man skulle næsten tro, at de lagde spisestederne der hvor der er fugle, eller også er der bare fugle
overalt dernede !?
Da glassene var tomme, satte vi os i sadlerne igen, og satte kursen hjem mod pladsen igen. Da vi
kom forbi den gamle kasserne, havde Gulirisken fået selskab af en Flodsanger, så vi holdt der lige
en gang til. Derfra tog vi en lidt anden vej hjem, da Bjarne og Martin havde haft en mulig
Høgesanger i et overdrevsområde for to dage siden. Den viste sig dog ikke, men det gav 2 syngende
Bynkefugle.
Vel ankommet til vores fine hus, var der en stor trang til at slappe af, og der blev da også splittet
lidt op i gruppen til eftermiddagsprogrammet. Anker og Egon valgte at blive hjemme på pladsen,
mens resten ville tjekke fiskedammene. De seje (Kaj, Martin og Orla) tog cyklerne ud til den
fjerneste af dammene, hvor vi tidligere havde set de mange Rødhovede Ænder, mens Bjarne og
Morten placerede sig i fugletårnet ved de nærmeste damme. Turen til de fjerneste damme gav igen
en hel del Rødhovede Ænder, Drosselrørsanger, et par Røde Glenter, 3 Fiskeørne og en Havørn. De
sidst nævnte gav Martin en fed fugleoplevelse; Den ene af Fiskeørnene havde netop fanget en fisk,
da Havørnen kom susende, og på bedste kjovemaner forsøgt at fravriste Fiskeørnen Byttet. De blev
så igen forfulgt af de to andre Fiskeørne, som åbenbart ikke syntes om Havørnens opførsel. Lige da
ørnene var over observatørens hoved smed Fiskeørnen fisken, som blev grebet i luften af den gamle
Havørn, hvorpå den forsvandt med 3 sure Fiskeørne lige i halen.

De mange Rødhovede ænder gav os lyst til at finde ud af hvor mange der egentligt var i det hele så,
vi valgte at lave en totaltælling af dammene. Vi stoppede ved alle dammene på tilbage vejen, og da
vi kom til de sydligste havde Bjarne og Morten talt her. Det blev til i alt 92 Rødhovede Ænder og en
hel del mere (se nedenfor). Bjarne og Morten havde bla. haft Sort Glente 1, Drosselrørsanger 3,
Pungmejse 1 og måske som det allerbedste; en forbiflyvende Svalehale, som en del af de øvrige
deltagere meget gerne ville have set.
Efter denne tur var energien også brugt op hos resten af deltagerne, og resten af eftermiddagen og
aftenen blev derfor brugt på hyggeligt samvær i huset. Bla. skulle vinderen af turens konkurrence
findes. Gættene lå ret spredt, fra 47 som det laveste, til 155 som det højeste. Artslisten var nået op
på 128, og med et gæt på 129 arter kom Anker tættest på, og blev dermed vinder af en flaske
rødvin. Ret godt gået, når man tager i betragtning, at han ikke har været i området tidligere. Ellers
var Orla næst tættest på, med 132 arter, så hans turlederevner nærmer sig det perfekte, med kun 4
arter fra det forventede !
Dagen gav 94 arter.
Boek (morgentur) (KA, MJ)
Grågås 50, Fiskeørn 1 par på rede i mast, Trane 1, Huldue 2, Sjagger 2, Gulbug 1 sy, Rødtoppet
fuglekonge 1 sy, Grå Fluesnapper 2, Ravn 1, Gulirisk 1 sy.
Binnenmüritz + skove (Morgentur KA MJ)
Rørdrum 1 TH, Fiskehejre, Grågås, Gråand, Trane flere hørt, Huldue 1 sy, Ringdue, Gøg,
Sortspætte 1tr, Stor Flagspætte 6, Hvid Vipstjert, Solsort, Sangdrossel, Savisanger min. 7, Sivsanger
2 sy, Rørsanger, Havesanger, Gransanger, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1 sy, Fyrremejse
1 sy, Træløber 4 sy, Pirol 3 sy, Krage, Stær, Bogfinke, Kernebider 3, Rørspurv.
Fugletårn ved Müritz (morgentur KA MJ)
Knopsvane 30, Hættemåge 3, Fjordterne 1, Gøg, Savisanger 1.
Boeker Fischteiche (morgentur KA MJ)
Havørn 1, Knarand 3, Ravn 2.
Pladsen/Bolter Kanal Morgentur + 8:30 – 9:00
Gråstrubet Lappedykker 1 (i selve Müritz), Knarand 2, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals,
Nattergal 1 sy, Solsort, Gulbug 1 sy, Rørsanger, Tornsanger, Havesanger, Munk, Gransanger,
Blåmejse, Musvit, Træløber 1 sy, Korttået Træløber 1 sy, Pirol 4 (3 han 1 hun), Gråkrage, Stær,
Bogfinke, Dompap 1. Desuden Egern 2.
”Prelitz See-området” 9:10 –
Toppet Lappedykker 5, Skarv 1, Grågås 6, Rødhovedet And 2, Taffeland 1, Rød Glente 1, Havørn
1, Musvåge 1, Fiskeørn 2, Tårnfalk 1, Trane 2, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne, Vibe, Hættemåge,
Fjordterne 2, Gøg, Sanglærke, Skovpiber 1 sy, Gærdesmutte, Rødhals, Nattergal 3 sy, Sydlig
Nattergal 2 sy, Flodsanger 1 sy, Drosselrørsanger 1 sy, Gulbug, Gærdesanger, Havesanger, Munk,
Løvsanger, Pirol 1, Rødrygget Tornskade 6, Gråkrage, Bogfinke, Grønirisk, Gulspurv, Rørspurv.
Desuden Grøn Frø.

Rechlin 10:35 –
Rød Glente 2, Rørhøg 1, Mursejler, Bysvale, Sydlig Nattergal 3 sy, Bynkefugl 2 sy, Husrødstjert 4,
Flodsanger 1 sy, Drosselrørsanger 1 sy, Gulbug, Gråspurv, Gulirisk 3 sy.
Boeker Fischteiche 14:50 –
Toppet Lappedykker 2, Rørdrum 1, Fiskehejre 7, Skarv 2, Knopsvane 33, Grågås 10, Knarand 48,
Krikand 1, Gråand 156, Skeand 1, Rødhovedet and 92, Taffeland 46, Troldand 50, Hvinand 10, Rød
Glente 5, Sort Glente 1, Havørn 1 ad, Rørhøg 2, Musvåge 3, Fiskeørn 3, Blishøne 32, Hættemåge
koloni med ca. 60 par, Fjordterne koloni med ca. 30 par, Gøg, Rørsanger 6 sy, Drosselrørsanger 4
sy, Halemejse 1, Pungmejse 1, Rødrygget Tornskade 1, Lille Korsnæb 1, Rørspurv 1. Desuden
Grøn Frø, Svalehale 1.
Fredag d. 23/5

Så var den sørgelige dag kommet, hvor vi skulle sige farvel til dette utroligt spændende
og smukke område. Bjarne nåede dog lige en sidste morgentur ved kanalen inden
morgenkaffen, og det gav bla. Trane, Sortspætte, Isfugl, Drosselrørsanger og Pungmejse.
Vi fik pakket bilerne og afleveret nøglen, og kl. 8:50 kørte vi fra pladsen, med tonerne fra
en syngende Pirol gennem vinduet.
Der var ikke planer om stop på hjemvejen, så det gik rimeligt hurtigt hjemad.
Jo nærmere vi kom mod Danmark, jo dårligere blev vejret, og da vi nåede grænsen
regnede det konstant. Bortset fra en enkelt regnbyge, havde vi ellers haft perfekt vejr på
hele turen. Ikke for varmt og ikke for koldt og en tilpas vind, så det var jo meget heldigt.
Turen fra Boeker Mühle til grænsen er på 390 km, og vi tog 4 t og 10 min inkl. et par
små pauser på sammenlagt ca. ½ time.
Efter en lille proviantering ved grænsen skiltes vores veje, og forårets stortur var slut.
Dagen gav 56 arter (minimum. Der blev ikke noteret så flittigt på hjemturen)
Morgentur Bolter Kanal og Pladsen 5:30 – 7:00 (BN)
Toppet Lappedykker 7, Fiskehejre 5, Knarand 3 (hunner), Gråand 7, Trane 3 (hørt),
Blishøne 3, Hættemåge 5, Sølvmåge 3, Fjordterne 2, Ringdue 2, Gøg 2, Mursejler 1,
Isfugl 1, Sortspætte 2 (hunner), Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Landsvale 5, Hvid
Vipstjert 4, Gærdesmutte, Jernspurv 1, Rødhals 1, Nattergal 3, Solsort 3, Sjagger 3,
Rørsanger 5, Drosselrørsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 6, Gransanger 5,
Løvsanger 4, Blåmejse 3, Musvit 1, Spætmejse 2, Korttået Træløber 1, Pungmejse 2,
Rødrygget Tornskade 1 (hun), Gråkrage 3, Stær 3, Bogfinke 7, Rørspurv 2.
Hjemturen gav bla.;
Trane, Rød Glente 7, Rørhøg 1, Musvåge, Fiskeørn 1 par på rede, Tårnfalk 5, Ravn

Konklusion
Det har været en rigtig god tur, med masser af spændende fugleoplevelser. Både fordi vi
fik set en hel del sydlige arter, som man ikke ser så tit i Danmark, men også fordi at der
en helt anden rigdom af fugle i området. Det ligger man især mærke til ved antallet af
store fugle, så som Rovfugle og Traner.
Som en del af deltagerne sagde undervejs, så var det heller ikke kun en stor
fugleoplevelse, men en kæmpe naturoplevelse. Alt gik op i en højere enhed; Der var
fugle, Krybdyr, Padder, Pattedyr og planter i alle afskygninger uanset hvor man tog hen,
og alt sammen i et utroligt smukt område. Og at stort set hele området er lukket for
motoriseret kørsel, gør kun fornemmelsen af at være midt i naturen endnu større.
Af erfaringer som kan bruges på en kommende tur til området, er der næsten kun
positive; Vi boede det helt rigtige sted, umiddelbart op ad Boeker Mühle Fischteiche,
Bolter Kanal og Prelitz See-området. Desuden var huset perfekt, med rigeligt plads og
udstyr (Især var mange af deltagerne glade for opvaskemaskinen), og man kan leje cykler
på selve pladsen. Disse kunne måske godt have været bedre, og man skal måske lige
tjekke cykeludlejningen i Boek næste gang. De klarede dog turen, og det gjorde vi også.
Selvom nogle nok tvivlede lidt undervejs. Det er nemlig ret krævende at cykle på de
mange små veje og stier, som mange steder er meget ujævne og næsten kun består af fint

sand, som til tider gjorde det næsten umuligt at komme frem. Så folk med meget dårlig
kondi, eller som på anden måde ikke kan holde ud at sidde længe på en cykel, bør nok
ikke tage med på sådan en tur Selvom man kører i et meget mageligt tempo, og stopper
hele tiden, så er det mange timer at sidde i sadlen.
Noget af det eneste negative var dog fyrreskovene. De er ret kedelige, og med meget få
fugle. Så hjælper en enkelt Sortspætte og et par Rødtoppede Fuglekonger ikke meget.
Især ikke når man har Sortspætte på pladsen, og der er Rødtoppede fuglekonger næsten
over det hele. Så Fyrreskovene skal man nok prøve at undgå, og så bruge tiden på noget
andet i stedet for. Desuden glippede vi en del arter, som mange af deltagerne nok havde
håbet på. Det drejer sig især om Høgesanger, Toplærke, Karmindompap, Lille Skrigeørn,
Mellemflagspætte og Dværghejre (som vi dog først fandt ud af ynglede i området på
selve turen). Dem skal man nok gøre lidt mere skal findes næste gang, nok især ved at
researche noget mere hjemmefra. Man må dog regne med, at det er begrænset hvor langt
man kører på cykel. Godt nok har man biler med, men det har ikke været planlagt som en
del af turen, da det tager forholdsvis meget tid at skulle køre ud af området, så man må
tilstræbe at finde arterne inden for cykelafstanden.

Tak for turen, og på gensyn på den næste ekspedition !

Artslitse for Müritz-tur d. 19 – 23. maj 2003
Fugle:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Lille Lappedykker
Toppet Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Skarv
Rørdrum
Fiskehejre
Hvid Stork
Knopsvane
Grågås
Bramgås
Pibeand
Knarand
Krikand
Gråand
Skeand
Rødhovedet And
Taffeland
Troldand
Hvinand
Sort Glente
Rød Glente
Havørn
Rørhøg
Hedehøg
Duehøg
Spurvehøg
Musvåge
Fiskeørn
Tårnfalk
Lærkefalk
Vandrikse
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Trane
Vibe
Dobbeltbekkasin
Svaleklire
Mudderklire
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag
Fjordterne
Sortterne
Huldue
Ringdue
Gøg
Natugle

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Skovhornugle
Mursejler
Isfugl
Sortspætte
Stor Flagspætte
Hedelærke
Sanglærke
Digesvale
Landsvale
Bysvale
Skovpiber
Engpiber
Gul Vipstjert
Hvid Vipstjert
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Nattergal
Sydlig Nattergal
Husrødstjert
Rødstjert
Bynkefugl
Stenpikker
Solsort
Sjagger
Sangdrossel
Misteldrossel
Græshoppesanger
Flodsanger
Savisanger
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Drosselrørsanger
Gulbug
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Skovsanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Rødtoppet Fuglekonge
Grå Fluesnapper
Broget Fluesnapper
Halemejse
Sumpmejse

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Fyrremejse
Topmejse
Sortmejse
Blåmejse
Musvit
Spætmejse
Træløber
Korttået Træløber
Pungmejse
Pirol
Rødrygget Tornskade
Skovskade
Husskade
Allike
Råge
Sortkrage
Gråkrage
Ravn
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke
Gulirisk
Grønirisk
Stillits
Tornirisk
Lille Korsnæb
Dompap
Kernebider
Gulspurv
Hortulan
Rørspurv
Bomlærke

Pattedyr:
1. Hare
2. Egern
3. Rådyr
4. Mulvarp
5. Flagermus sp. (lille)
6. Flagermus sp. (stor)
Krybdyr:
1. Markfirben
2. Skovfirben
3. Stålorm
4. Snog

Padder:
1. Klokkefrø
2. Butsnudet Frø
3. Grøn Frø
4. Løvfrø
Insekter:
1. Rødorm (larve af Pileborer)
2. Citronsommerfugl
3. Kålsommerfugl
4. Dagpåfugleøje
5. Aurora
6. Blåfugl
7. Svalehale
8. Stor Gedehams

