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Reseberättelse Vadehavet 18 – 21 april 2013

Tidigt på morgonen den 18 april samlades 18 st deltagare utanför Emporia i Malmö. Där
väntade vi på bussen, som skulle ta oss till Vadehavet i Danmark för några dagars
skådande. Resan började fint med att vi såg ca 200 st ejdrar från bron över till Danmark. Det
gjordes flera stopp för skådning längs vägen innan vi framåt kvällen kom fram till vårt hotell,
som låg på den tyska sidan av gränsen.
Efter frukost på hotellet avgick bussen varje dag kl 8. Färden gick sedan till olika lokaler i
området, ibland på danska sidan och ibland på tyska sidan av gränsen. Vi besökte bland
annat Ballum Enge, Saltvandssöen och Rudböl Sö i Danmark samt Rickelsbüller Koog,
Schlüttsiel och Beltringharder Koog i Tyskland. En lokal guide mötte upp och tog oss med till
Römö, som i dag är mycket turistiskt, och sen vidare till Mandö. Dit körde man på en väg
som bara var farbar vid ebb. Det gällde alltså att hålla reda på när tidvattnet skulle komma
tillbaka så att man hann köra tillbaka till fastlandet igen. Mellan alla stopp på eller strax
innanför strandlinjen stannade vi också på lokaler inne i landet.
Den stora upplevelsen var flockarna om ca 30000 kustsnäppor och 10000 kärrsnäppor, som
i stora moln flyttade sig inåt land, efterhand som tidvattnet kom in. Vi såg också flockar av
myrspov, strandskata och svartsnäppa i mängder, som vi inte ser hemma i Sverige.
Vitkindade gäss i 10-tusental gick på ängarna innanför strandvallarna.
En annan stor upplevelse var när vår reseledare David Erterius lyckades locka fram en
vitstjärnig blåhake i en buske alldeles intill där vi stod. Till skillnad från vår svenska blåhake
häckar denna i buskage i diken eller vid sjökanter. Och som den sjöng! Andra trevligheter vi
hängde in var några fina rödspovar, svartbent strandpipare och en nyfiken säl.
Den 21 april lämnade vi hotellet och körde tillbaka in i Danmark norrut mot Esbjerg där vi åter
möttes av den lokale guiden för ett besök vid Sneum och en stor koloni av skrattmås. Trötta
och nöjda slöade vi alla i bussen på väg tillbaka till Malmö.
Vid pennan
Eva Engberg, Lund

