
Referat fra Punkttællerturen 2022 til Borreby Mose og Kobæk Sø 
 
I modsætning til de seneste år, blev belønningsturen for punkttællere i DOF Vestsjælland i år ikke gennem-
ført med overnatning. Til gengæld fik vi en endagstur med gennemgang af området omkring Borreby Mose 
og Kobæk Sø. 
 
Vi mødtes, 19 punkttællere, ved Borreby Gods lørdag d.4. juni kl.10, hvor Anders Jacobsen, der har meget 
kendskab til området og laver fugleture her året rundt, havde tilbudt at guide os.  
Vi startede med godsets park, og her fortalte Anders, at godset var en herreborg, opført i 1556 af kansler 
Johan Friis. At der var tale om en borg, blev tydeliggjort af den ret brede voldgrav, der omkransede fæst-
ningsværket, og som flere knopsvaner og gråænder nu boltrede sig i.  
I parken håbede Anders at kunne præsentere Korttået Træløber for os, men den var åbenbart ikke i det 
bedste pinsehumør, så mange af os fik den hverken at høre eller se.  
Efter at have gået parken igennem, gik vi tilbage til bilerne, hvor vi kunne nyde det gode vejr og de med-
bragte sandwich på den store græsplæne. 
 
I mosen var vi heldige at se Skægmejser flere gange, da den indimellem kom frem for nysgerrigt at obser-
vere os hængende i et tagrør, måske nær ved dens rede.  
Der var rigeligt med Klyder, nu med unger i flere størrelser, og vi så præstekraver med og uden gul øjen-
ring. Havørnen gad ikke frekventere os, men Rørhøg han svævede luskende rundt over rørskoven på jagt 
efter bytte.  
Den største oplevelse var måske en Stor Kobbersneppe, der i rasende fart susede frem og tilbage over mo-
sen, mens den udstødte en larmende sang, som vi tolkede som parrings – og/eller territorialadfærd. For 
nogle af os en førstegangsoplevelse. 
 
Efter at have studeret vores mosefund, kørte vi til Kobæk Sø med den åbne og brede fuglekiggerterrasse.  
Her fik vi, udover at smage på Elses dejlige hjemmebagte kage, lejlighed til at følge livet i søen. Der var en 
del forskellige ænder, der panorerede foran vores kikkerter, og heldigvis mødtes vi også af et par Atlingæn-
der med det hvide bagudbøjede komma i hovedet. 
 
Herefter takkede vi af for dette års punkttællertur. 
 
Vi kan allerede nu afsløre, at turen til næste år vil blive afholdt som en overnatningstur et sted på Sjælland. 
Stedet er fundet, men bliver først offentliggjort senere på året. 
Til gengæld kan vi afsløre, at der vil blive afholdt årsmøde 2022 for hele landets punkttællere d. 5. – 6. no-
vember på Vigsø Feriecenter ved Hanstholm. Indbydelse følger senere. 
 
Venlig hilsen 
Punkttællerkoordinatorer Else Marie, Jette og Uffe 
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Med vanlig ekspertise og overblik har Thorkild Bastholm gavmildt beriget os med turens artsliste, 65 arter i 
alt: 
 
Knopsvane 
Grågås 
Canadagås 
Gråand 
Knarand 
Skeand 
Krikand 
Atlingand 
Taffeland 
Gravand 
Blishøne 
Gråstrubet lappedykker 
Skarv 
Fiskehejre 
Ringdue 
Tyrkerdue 



Sølvmåge 
Hættemåge 
Stormmåge 
Havterne/Fjordterne 
Stor kobbersneppe 
Rødben 
Lille præstekrave 
Stor præstekrave 
Klyde 
Vibe 
Strandskade 
Råge 
Gråkrage 
Allike 
Fasan 
Rørhøg 
Rød glente 
Musvåge 
Stor flagspætte  
Gøg 
Bysvale 
Landsvale 
Hvid vipstjert 
Sanglærke 
Gærdesmutte 
Mursejler 
Solsort 
Rødhals 
Rødstjert 
Grå fluesnapper  
Blåmejse 
Skægmejse 
Tornsanger 
Gærdesanger 
Havesanger 
Munk 
Gransanger 
Gulbug 
Sivsanger 
Rørsanger 
Korttået træløber 
Spætmejse 
Stær 
Skovspurv 
Gråspurv 
Bogfinke 
Stillits 
Rørspurv 
Gulspurv 
  
Vh. Thorkild 
 


