Gråkragernes første tur gik til Vejlerne torsdag d. 30.oktober og de 8 deltagere mødtes kl. 11.00 ved
Naturcentret på Bygholmvejlevej.
Vi havde ikke stået længe før den første spottede en Vandrefalk siddende på en pæl et stykke ude på
Bygholmengen. Lidt længere ude sad en Havørn, som kunne ses i samme kikkertfelt.
På engen så vi desuden en del Kortnæbbede Gæs, Grågæs, Bramgæs og nogle få Sangsvaner. Også
Pibeænder, Krikænder, Troldænder og Hvinænder var der en del af. Skeænder blev det til et anseligt antal
af for arten, og også Spidsænder var også godt repræsenteret. Traner blev det kun til få af, men dog mindst
12 sås overflyvende et stykke ude. En Blå Kærhøg underholdt os også et stykke tid, ligesom en nr. 2 Havørn
kom forbi.
Efter Bygholmengen gik turen videre til Kraptårnet hvor vi så 5 Sølvhejrer. Derfra videre til Han Vejle skjulet
ud af de lange gangbroer gennem rørsumpen ud til den yderste platform , hvor vi indtog vores medbragte
frokost ved de derværende borde, godt underholdt af de allesteds værende Skægmejser. Fra platformen
kunne vi se Skægmejserne husere i rørene rundt omkring os. De var dog ikke meget for at lade sig se, men
efter lidt øvelse lykkedes det dog at spotte dem nede mellem rørene.
Efter frokosten kørte vi videre til Kærup Holme, igen med en del gæs og ænder, og derfra gik det til videre
til det gamle maskinhus ved Tømmerby Fjord.
Herefter var det små småt ved at være tid til hjemturen, og efter nogle få stop ved Bygholmdæmningen og
et ny stop ved Naturcentret gik turen så atter mod Østjylland, hvor vi som planlagt nåede Aarhus kl. 18.00.
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Gråkragernes anden tur blev afholdt ved Egå Engsø onsdag d. 19. november. Vi mødtes på
parkeringspladsen kl. 11.00 og gik samlet ud til fugletårnet. Egå Engsø rummede som sædvanligt mange
fugle, og isæt ænderne var godt repræsenteret med Troldænder, taffelænder, Knarænder, Spidsænder,
Pibeænder og Krikænder. Desuden så vi en del Grågæs, 7 Canadagæs, en del Knopsvaner, Fiskehejrer,
Toppede Lappedykkere, Skarver og mange Viber.
Turen havde 25-30 deltagere og afsluttedes lidt før kl. 13.00.
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