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Den flotte isfugl på omslaget giver store forventninger – og
man bliver ikke skuffet. Man bladrer bogen igennem og imponeres over de mange billeder i høj kvalitet og i en størrelse, der
tilgodeser detaljerne – flest fuglebilleder naturligvis, men også
flotte landskaber. Ind imellem stopper man op ved en lokalitet,
man kender, og fordyber sig i teksten. Her fortælles på en levende, fortællende og inspirerende måde, hvad der kan opleves
i de enkelte områder. Der kan være en speciel historisk vinkel
– måske har stedet været udsat for en negativ menneskelig påvirkning – der kan være sat initiativer i gang for at rette op på
naturen. Sidst, men ikke mindst, får man en beskrivelse af, hvilke
naturoplevelser et besøg kan give.
Bogen er udgivet i anledning af Fugleværnsfondens 50 års
jubilæum og indeholder en beskrivelse af fondens historie fra
den første spæde begyndelse med erhvervelsen af et enkelt
område til genskabelsen og forvaltningen af nu hele 21 større
eller mindre reservater. – Med et citat fra bogen ”Man kan ikke
redde hele verden, men kan værne om en lille flig af den”, har
man kernen i Fugleværnsfondens formål.
Der er også tekster om drømme og planer for fremtiden, så
der bliver endnu flere steder, hvor det bliver muligt at opleve
naturen på dens egne præmisser – måske hjulpet på vej med
støtte fra fonde, græssende kreaturer og frivillige arbejdsgrupper med leer, buskryddere og grensakse.

Når man har dannet sig det første indtryk, er det tid til at
gå lidt mere systematisk til værks. Søren Ryge Petersen har
skrevet indledende og afsluttende essays om barndommens
og voksenlivets fugleoplevelser – fra oplevelser omkring fem
storkereder til glæden ved livet omkring de 117 stærekasser i
Ryges have.
For hvert reservat er der et lille kort, så man kan se hvor i
landet, man befinder sig, og en lille faktaboks, der fremhæver,
hvad der er specielt for lige netop denne lokalitet. Derefter
giver bogen god inspiration til ture med mange oplevelser i
hvert af et de mange reservater – derude er der også sørget
for parkeringspladser, trampestier, gangbroer, fugletårne og
meget mere.
Nogle få eksempler: Det rige fugleliv ved den genskabte
sø ved Nørreballe Nor – den sjældne sommerfugl, hedepletvinge, i Råbjerg Mose – Dobbeltbekkasinens brægen ved Nivå
Bugt Strandenge – trækkende og rastende Islandske Ryler ved
Stormengene i Vadehavet – solduggen ved Sølsted Mose – den
Store Kobbersneppe på Nyord Enge – de vilde heste i Gulstav
Mose – skoleelever i gang med naturpleje ved Ravnstrup Sø
– tre slags spætter ved Vaserne – forårets imponerende ederfugletræk ved Hyllekrog.
Teksten er præget af forfatterens store viden om og kærlighed til naturen. Man får lyst til at komme ud til de mange
oplevelser, der ligger og venter. Alle, der holder af naturen,
vil kunne glæde sig over denne flotte bog og få ideer til nye
udflugtsmål. Som medlem af en af de frivillige arbejdsgrupper
får man et godt overblik over diversiteten i Fugleværnsfondens
arbejde.
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