
DOF Storstrøms tur til Nationalpark Müritz 10. - 13.6 2019 

Nationalpark Müritz ligger i den sydlige del af delstaten Mecklenburg-Vorpommern ca. 125 km. syd for 
Rostock. Nationalparken er en mosaik af søer, moser, løv- og nåleskove. I store dele af området er det ikke 
tilladt at køre i bil, og der er få parkeringspladser til store busser, men til gengæld er der i nationalparken 
mange cykel- og vandrestier. 

Der var 28 deltagere på turen, og indkvarteringsstedet var alle dage Nationalparkhotel Kranichrast, der 
ligger midt i Nationalparken. http://www.nationalparkhotel-kranichrast.de/  

 

Ved hotellet blev vendehals set og hørt flere gange, og det lykkedes at finde redestedet. Her er vendehalsen 
på vej ind i reden for at fodre unger. Vendehalsen lod sig ikke forstyrre af de nysgerrige ornitologer. Foto:  Ib 
Misfeldt     

10/6 2019 Grosser Rosin og Federow 

Turen startede på Kvægtorvet i Næstved kl. 06.45 
og derfra over Vordingborg, Nykøbing F. mod 
Gedser Færgehavn, hvorfra vi sejlede kl. 9.00. 
 
Allerede på færgen ved indsejlingen til Rostock fik 
vi de første fugle i kikkerten. 

Der blev set knopsvane, hættemåge, sølvmåge, 
svartbag, fjordterne, gråand, landsvale, hvid 
vipstjert, tamdue samt bysvale. 
 
Fra Rostock kørte vi mod Kümmerower See, hvor 
der ved den nordvestlige del af søen er 
oversvømmede enge med et rigt fugleliv – også 
kaldet Grosser Rosin. 

 

http://www.nationalparkhotel-kranichrast.de/


 

Oversvømmede enge – Grosser Rosin. Foto: 
Carsten Aarslew-Jensen 

Nogle af deltagerne blev sat af bussen lidt uden 
for den lille by Kützerhof og gik turen langs de 
oversvømmede enge og mens resten af 
deltagerne tog bussen til fugletårnet, der ligger 
for enden af vejen ved floden Peene. 
https://www.mecklenburgische-
seenplatte.de/reiseziele/aussichtspunkt-grosser-
rosin  

På turen langs de fuglerige enge blev der bl.a. 
set: 

Sølvhejre, sortterne, sorthalset lappedykker, 
hættemåge, fjordterne, vandrikse blev hørt, 
fiskeørn, rød glente, sort glente, knopsvane, 
knarand, gråand, spidsand, blishøne, trane, 
havørn, rørsanger, drosselrørsanger, savisanger, 
rørspurv, skægmejse, landsvale, skarv, fiskehejre, 
grågås, gravand, musvåge, vibe, gøg, sanglærke, 
sjagger, nattergal, gransanger, gulbug, gråkrage, 
stær og pirol hørtes ved fugletårnet. 

 

A8 H6 fisker ved Grosser Rosin: Foto: Ib Misfeldt 

Herfra kørtes videre mod byen Federow, Kargow, 
hvor vi besøgte et informationscenter om Müritz 
nationalpark, og her kunne der bl.a. ses direkte tv 
fra en fiskeørnerede i nærheden. Der yngler 
mange fiskeørne ved søerne i området. 
Fiskeørnene bygger rede på toppen af 
elmasterne, hvor der er opsat en anordning, hvor 
fiskeørnene kan bygge rede. 

 

2 fiskeørne på rede i toppen af elmast. Foto: 
Carsten Aarslew-Jensen 

Efter en tur rundt i byen kørte vi til vores hotel 
Kranichrast, der ligger centralt i nationalparken. 
Vi blev indkvarteret og hotellet var klar med 3 
retter mad til aftensmaden. 

Efter aftensmaden var det muligt at gå en tur 
rundt i området omkring hotellet, hvor der var et 
rigt fugleliv. 
Der blev allerede her set rødrygget tornskade og 
vendehals. 
 

 

Vildsvin tæt på hotellet. Foto: Ib Misfeldt 

 

https://www.mecklenburgische-seenplatte.de/reiseziele/aussichtspunkt-grosser-rosin
https://www.mecklenburgische-seenplatte.de/reiseziele/aussichtspunkt-grosser-rosin
https://www.mecklenburgische-seenplatte.de/reiseziele/aussichtspunkt-grosser-rosin


11/6 2019 Bolter Schleuse og Bolter 
kanal. 

På morgenturen i området ved hotellet gik vi over 
engområdet til en skov, hvor vi var heldige at se 
vildsvin, hedelærken sang og fiskeørnen var i 
reden toppen af en elmast.  Vildsvinene krydsede 
vejen ca. 100 meter foran os inde i skoven. 
Tilbage ved hotellet så vi husrødstjert, gulirisk og 
grå fluesnapper. 

Efter morgenmad og smøren madpakker var der 
afgang fra hotellet kl. 9.00 til fiskedammene ved 
Bolter Schleuse, Rechlin . 

 

 

Rødhovedet and i fiskedammene ved Bolter 
Schleuse. Foto: Ib Misfeldt. 

Vi gik en tur langs fiskedammene, hvor vi bl.a. så 
sort glente, trane, rørsanger, drosselrørsanger, 
lille lappedykker, rød glente, kærsanger, toppet 
Lappedykker, fiskeørn, ravn, rørdrum, rørhøg, 
rødhovedet and, gråstrubet lappedykker, isfugl, 
taffeland, skægmejse, havørn, knopsvane, 
rørspurv, gråand, vandrikse, græshoppesanger og 
fiskehejre. 

Fra Bolter Schleusse kørte vi de få kilometer nord 
på til Bock for at spise vores frokost, og der var vi 
så heldige at se mellemflagspætten i et træ tæt 
på stedet vi spiste. Derudover blev der under 
frokosten set sjagger, havesanger, sanglærke og 
blåmejse. 

Efter frokost delte vi os i to hold. Det ene hold gik 
fra Bock gennem skov og mose tilbage til hotel 

Kranichrast, en tur på ca. 10 km., og det andet 
hold tog vores bus tilbage til Bolter Kanal, hvor de  
 

 
Mellemflagspætten var svær at finde bag træets 
løv. Foto: Ib Misfeldt. 
 
gik en tur langs kanalen. Ved Bolterkanalen blev 
der ikke observeret ret meget på denne varme 
eftermiddag. Der var bl.a. chance for isfugl, men 
arten blev ikke observeret på turen langs 
Bolterkanalen. Fra Bolterkanalen måtte vores bus 
tilbage til hotellet køre vest om Müritz See. En tur 
på ca. 60 km. 
 
Fra Bock gennem skoven på turen tilbage til 
hotellet blev der set/hørt bl.a. musvåge, 
gærdesmutte, spætmejse, engpiber, skovsanger, 
stor flagspætte, sortspætte, løvsanger, 
fuglekonge, rødtoppet fuglekonge, gråspurv, 
fiskeørn, pirol, sangdrossel, træløber, grønspætte, 
ringdue, grågås, hvepsevåge, hvid vipstjert, 
musvit, sjagger, rødstjert og endelig nåede vi 
hjem efter en lang og spændende gåtur på ca. 10 
km. 

 

Sortspætte: Foto: Ib Misfeldt 



Efter aftensmaden var der dog alligevel overskud 
til en lille tur i området, hvor vi bl.a. hørte 
løvfrøer. 

 

12/6 2019 Warnker See, Rederangsee, 
Feisnecksee og Hofsee i Federow    

Morgenmad kl. 8.00 efter en tidlig tur i området, 
der ikke gav nye arter. 

Afgang fra hotellet kl. 9.00 til enden af Specker 
Strasse i Waren. Herfra var der gåtur til fugletårn 
ved Warnker See, hvor vi bl.a.  så havørn, 
sorthalset lappedykker, troldand, hvinand, 
fjordterne, tårnfalk, topmejse, sølvhejre, 
taffeland, engpiber, allike, skarvkoloni. Dem der 
ikke ønskede at gå med på turen, blev sat af og 
kunne nyde udsigten over Feisnecksee. 

 

Topmejse på vejen mod Warnker See. Foto Ib 
Misfeldt 

Derefter kørte vi til Federow og spiste frokost. 
Herfra var der gåtur til fugletårn ved 
Rederangsee, en tur på ca. 3 km. Da vi efter at 
være gået lidt forkert kom til fugletårnet ved 
søen, var vi heldige at se og høre pirolen.  Der var 
traner med unger og fiskeørn, savisanger, munk, 
skovpiber, korttået træløber og gærdesmutte.  
Der er herfra 3 km til hotellet, som vi valgte at gå, 
og det gav en bomlærke og en sumpmejse til 
vandrerne. 

For dem der ikke ville til Rederangsee var der 
mulighed for en kortere gåtur omkring Hofsee i 
Federow. 

Turen rundt omkring Hofsee i Federow er ca. 3 
km. og man kommer igennem kulturlandskab, 
skov, sø og byen Federow. I skoven var der flere 
spættehuller, men der blev hverken set eller hørt 
spætter. På rundturen blev der bl.a. set/hørt 
sortstrubet bynkefugl, fiskeørnerede i toppen af 
et træ, bomlærke, drosselrørsanger, rødrygget 
tornskade, sumpmejse, trane, vandrikse hørt, 
huldue og hvepsevåge. I det åbne landskab 
bemærkede vi også her det store antal 
Tidselsommerfugle, der var ankommet til det 
nordlige Europa. 

 

 Sortstrubet Bynkefugl i nærheden af Federow. 
Foto: Carsten Aarslew-Jensen 

13/6 2019 Tribsees 

Morgenturen ved hotellet var endnu et forsøg på 
at finde vendehalsens rede, og det lykkedes 
endelig, så afgangen fra hotellet blev udsat, så 
alle fik mulighed for at se redehullet.  
 

 
Grå fluesnapper ved hotellet. Foto: Ib Misfeldt 
 
 



Derudover var nogle af deltagerne heldig at se 
lille flagspætte fodre unger lige udenfor hotellet. 
 
Derefter kørte vi til moserne ved Tribsees, hvor vi 
startede med at spise madpakken og se på 
tårnfalk i byens kirke. 
Turen ud i mosen var varm og spændende, for vi 
så bl.a. pungmejse med rede flere steder i 
området. 
Der sås også stær, rørspurv, drosselrørsanger, 
savisanger, gransanger, rørsanger, rørhøg, 
musvåge, hvid stork, nattergal, rødrygget 
tornskade og løvsanger. 
 

 
Pungmejse ved Tribsees. Foto: Ib Misfeldt 

 

 

Sjagger. Foto: Carsten Aarslew-Jensen 

 

Derefter gik turen mod Rostock og færgeafgang 
kl. 17.00 

Der blev på hele turen set 126 forskellige 
fuglearter, og fuglearter som havesanger, 
halemejse, sortmejse, dompap og broget 
fluesnapper blev endda ikke observeret på turen.     

Michael, Lars, Bente og Ulla. 

 

 

 

                            Fjordterne fisker i Grosser Rosin. Foto: Ib Misfeldt 


