GRÅKRAGERNE
ÅRSRAPPORT 2015
19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø
Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle,
hvor vi gik ned til papirtørreladen med fugletårnet. Fra engen nedfor tørreladen spottede vi hurtigt en Stor
Tornskade, som sad i et træ et godt stykke ude på Klosterengen. Lidt senere dukkede en Isfugl op og satte
sig meget synligt på en af hegnspælene på engen overfor laden. Der var desuden en del Sangsvaner.
Herfra gik vi ned til bredden af Mossø, hvor vi så et Rådyr svømmende et godt stykke ude på søen, og
kunne følge det til det nåede i land på nordsiden. Desuden så vi en hel del Troldænder, Hvinænder,
Blishøns, og i træerne en træløber.
Herfra gik vi til fod ud til broen ved Klostereng, dog uden de store fugleoplevelser, og herfra af landevejen
tilbage til bilerne på parkeringspladsen ved Klostermølle.
Vi satte nu kurs mod Lindholm Hoved, hvor vi ville aflægge et besøg ved fugletårnet. Vejen derned var dog
så dækket af vand at vi måtte opgive, og vi kørte derfor videre mod Emborg Odde. Undervejs var det dog
begyndt at sne kraftigt, og sigtbarheden ude på odden var derfor stort set nul. Det blev dog til nogle få
Toppede Skalleslugere.
Turen sluttede kl. 15.00 som planlagt.

Gråkrager ved Klostereng

Foto: Ole Jensen

17. februar - Alrø, Lerdrup Vig, Horskær og Splidholm
Februar turen startede på Alrø Egehoved, hvor vi så en del Strandskader og Skarv stå ovre på Borre Odde,
samt mange Ederfugle på fjorden. Herfra kørte vi langsomt tilbage mod fastlandet, med flere stop
undervejs, bl.a. for at se de Storspover der stod rundt omkring, en del Gravænder, Ederfugle, samt en flok
Sanglærker.

En flok veloplagte Gråkrager ved Alrø Egehoved.

Foto: Ole Jensen

Fra Alrø gik turen videre til Gyllingnæs siden af Lerdrup Vig. Igen var der masser af Storspover og en del
strandskader. Heldigvis var vi så heldige at der inde på markerne stod adskillige fugle. Højdepunktet var vel
de 16 Blisgæs der stod sammen med en stor flok Sangsvarer, nogle Grågæs, omkring 250 Bramgæs og
desuden kom en flok stære forbi.
Turen forsatte nu til Horskær, hvor vi indtog vores medbragte frokost. Ganske praktisk var der anbragt et
havebord ude ved stranden. En praktisk foranstaltning når frokosten skal indtages, selvom det vel næppe
hører hjemme i naturen. Ved Horskær så vi bl.a. 3 Spættede Sæler, Gråsisken og Gulspurv.

Frokost ved Horskær
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Efter Horskær kørte vi til turens sidste lokalitet Splidholm, som var usædvanligt tørlagt med blottede
vadeflader langt ud, så de få fugle der var, skulle findes langt ude. Det blev dog til nogle Hvinænder og
Ederfugle.

Der spejdes ud over et meget tørlagt Splidholm.
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18. marts - Tur til Vest Stadil Fjord
De 10 deltagere mødtes på P-Pladsen på Hovvig Klitvej kl. 11.00, hvor vi så de første Grågæs og Bramgæs,
samt nogle få Rådyr og hørte lærkerne synge.

Herfra kørte vi op langs Vest Stadil Fjord med flere stop undervejs for at se hvad der var på engene. Der var
nu ikke det store antal gæs, men det blev dog til en del Viber, en Blå Kærhøg, 4 Musvåger, nogle Hjejler, 3
Store Præstekraver, en flok Stære, og vi hørte Rørdrummen pauke i det fjerne.
Turen fortsatte op til Jagthytten på Skelmosevej, hvor vi spiste vores medbragte mad. På vandet sås
Toppede Lappedykkere, Troldænder, Store Skalleslugere og Krikænder, og på de tilstødende marker sås en
del nogle Kortnæbbede Gæs. Desuden var en del frøer på vandring umiddelbart ved siden af hytten.
En enkelt Rørspurv lod sig se i rørene og en Ravn passerede over.
Herefter forsøgte vi at finde skjulet i rørene på østsiden af fjorden, men efter lidt spadseretur ud ad stien
gik det op for os at skjulet faktisk var flyttet ind på parkeringspladsen, og vejen ud genne rørene spærret.

Nogle af deltagerne på turen, med det flyttede skjul i baggrunden.
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Turen afsluttedes ca. kl. 15.00 med et besøg ved Felsted Odde og et kik ud over Felsted Kog og Nissum
Fjord. Der var nu ikke det store at se, og turen gik derefter hjemad.

14. april - Tur til Lille Vilmose
På trods af at dagen startede med regn og blæst var ca. 25 deltagere mødt op ved Lille Vildmosecentret kl.
10.30, hvor Tscherning Clausen som aftalt dukkede op for af guide os rundt i området. Efter en kort
introduktion startede vi med at køre op til Hegnsvej, hvor Thorkild Lund ventede på os. Vi var således nu
guidet af to erfarne ornitologer med godt kendskab til området. På Hegnsvej gjorde vi adskillige stop, og
bl.a. så flere Atlingænder, Grågæs med ællinger, nogle af årets første Bysvaler og Landsvaler, Taffelænder,

Troldænder, Krikænder og rigtigt mange Gråstrubede Lappedykkere. Desuden hørte vi Lille Lappedykker og
Rørdrum lod sig også høre flere gange. Rørhøgene var her også meget flittige til at lade sig beskue.

Atlingand ved Hegnsvej.
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Ved enden af Hegnsvej vendte vi rundt og kørte langsom ned ad Grønvej. Desværre blev vejret kun
dårligere, og blæsten og regnen gjorde derfor at det ikke blev det store antal fugle på denne strækning,
som ellers kan rumme en del vadefugle.. Vi fortsatte derfor til fugletårnet ved Toftesø, hvor det var blevet
på høje tid med lidt frokost. Fra tårnet så vi en Havørn sidde i et træ på modsatte side af søen, formodentlig
samme fugl som havde passeret over trætoppene på turen ned til tårnet. Umiddelbart ved siden af
Havørnen græssede 3 Krondyr, som også kunne ses meget flot i teleskoperne. Desuden underholdt
Storspoverne med deres melodiske fløjt.

Gråstrubede Lappedykkere ved Hegnsvej

Foto: Else Oltmann

Vi var nu kommet godt ud på eftermiddagen, og en del deltagere valgte derfor at takke af for denne gang
og drog hjem, medens de resterende havde besluttet at tage en tur rundt på plankestien i Portlandsmosen
hvis vejret artede sig.
Heldigvis lettede regnen en del og turen sluttede derfor af med en tur rundt på plankestien, hvilket udover
lidt varme i kroppen, gav Tscherning anledning til at forklare lidt om mosen, hvorledes man forsøgte at
genoprette en del af højmosen med udplantning af Sphagnum mos, og vi fik også en demonstration af hvor
meget vand dette kan indeholde. Tilbage ved bilerne endnu engang flere flotte Rørhøge og en Rørdrum der
paukede meget tæt på parkeringspladsen.
Tak til vores to Nordjyske guider.

Tscherning Clausen demonstrerer vandindholdet i Sphagnum mosset
Foto: Else Oltmann
12. maj - Værnengene og Skjern Enge
Deltagerne mødtes kl. 09.00 ved den lille parkeringsplads ved krydset mellem Værnvej/ Vesterlundvej.
Lidt ærgerligt var der kun de fire som havde valgt at køre sammen fra Århus, samt 2 deltagere fra
Kalundborg.
Det skulle nu vise sig i løbet af dagen at det nok var mest ærgerligt for de der havde valgt ikke at deltage,
for det blev til mange spændende fugle. Dejligt var det også at medlemmer fra andre lokalafdelinger havde
valgt at deltage.
Fra parkeringspladsen trillede vi roligt ud mod Værnengene ivrigt spejdende ud over terrænet efter noget
interessant. Måske kunne vi være heldige at se en Skestork, som stod på nogle af deltagernes ønskeliste?
Kort efter gjorde vi stop i vejsiden for at se om der skulle være noget på markerne, og minsandten om ikke
dagens første observation var netop den ønskede Skestork, som kom lige over hovederne på os, for at slå
sig ned i et vådområde nær vejen.
Glædeligt overraskede fortsatte vi ud ad vejen, men måtte hurtigt gøre flere stop, da der snart viste sig
Gule Vipstjerter, Bramgæs, Klyder, Rørspurv og mindst 5 Stenpikkere.

Bramgæs.

Foto: Else Oltmann

Vi nåede efterhånden frem til Nordladen, hvor vi stoppede for at indtage vores medbragte kaffe og
rundstykker i udstillingslokalet, hvorfra vi samtidig havde underholdning af de mange Bysvaler, som havde
rede under taget.
Umiddelbart bag laden stod der desuden mindst 2000 Bramgæs, ligesom der tæt på laden og vejen stod
Rødben og nogle meget flotte Store Kobbersnepper. Desuden kunne vi i det fjerne svagt skimte flere
Skestorke og en enkelt Silkehejre vist sig også lige akkurat i teleskoperne.

Stor Kobbersneppe. Foto: Else Oltmann

Tilfredse med rundstykkerne og de omgivende fugle trillede vi videre ad vejen over mod fugletårnet, og så
undervejs flere rødben, mange Store Kobbersnepper meget tæt på, flere Bramgæs og nåede endelig
fugletårnet, hvorfra vi havde udsigt til flere Skestorke, bl.a. en der fouragerede tæt på. Også her kunne vi se
Silkehejren, ligesom det lykkedes at finde 2 Traner, nogle Brushøns og høre Rørdrummen.
Det var nu blevet godt op ad formiddagen, og vi kørte derfor tilbage til Nordladen for at indtage vores
frokost, og herfra fortsatte vi videre til Skjern Enge, startende med en udsigt over området oppe fra
Lønborg kirke.
Opholdet blev dog kun kort da det nu var begyndt at blæse og regne en del. Vi skyndte os derfor ud i tårnet
på Skjernåvej med udsigt over Hestholm Sø. Fuglemæssigt var der ikke det store her, men en af deltagerne
spottede dog en Sortterne, som fouragerede over søen, og som på et tidspunkt kom ret tæt på tårnet.
Desuden var der udkig til en fouragerende Skestork, nogle Lappedykkere og Troldænder.
Trods vejret valgte vi at fortsætte mod Pumpestation Nord med håb om at der skulle være nogle
Pomeransfugle på markerne langs Falbækvej. Ivrigt spejdende gennem regnvejret som godt som det nu

kunne lade sig gøre, blev der da også snart råbt holdt, og ganske rigtigt, ude på marken stod en flok på
mindst 75 Pomeransfugle!

Pomeransfugle.

Foto: Else Oltmann

Efter at have nydt synet kikkerterne og teleskoperne et stykke tid fortsatte vi ud mod pumpestationen,
hvor vi hørte Gøgen og lige var en kort tur ude på åen med trækfærgen "Blishønen".

Trækfærgen "Blishønen". Foto: Else Oltmann
Som sidste punkt på turen fortsatte vi ud for enden af Fuglsandvej med udsigt over Ringkøbing Fjord, hvor
vi fik et glimt af nogle Hvidklirer. Da vi kom derud skræmte vi en Råbuk op, som elegant hoppede over en
låge i hegnet og løb hen til nogle græssende får, som gik på engen. Råbukken gjorde dog hurtigt klart for
fårene hvem der bestemte, og jagede flere gange lidt rundt med dem inden den forsvandt.
Klokken nærmede sig nu hastigt 16.00, og turen gik derfor hjemad efter en dag med mange indtryk.

17. juni - Bølling Sø og Kompedal Plantage
Turen startede ved parkeringspladsen i den nordlige ende af Bølling Sø kl. 19.00, netop som regnen
ophørte. Desværre var der kun fire deltagere, måske på grund af den dårlige vejrudsigten og dagens våde
vejr. Bølling Sø havde da heller ikke meget at byde på, og selvom der tæt på parkeringspladsen var fint
udsyn over søen blev det kun til nogle Grågæs og et par Nilgæs akkompagneret af skud fra skydebanen ved
søen.
Vi valgte derfor at køre ned til den sydlige ende af søen, hvor der i dagene forinden var gjort en del
interessante observationer. Heller ikke her blev det dog til det store, og udover en, måske to Bynkefugle og
en Sangsvane blev det kun til udsigt til en stor flok (300+) Grågæs.

Bynkefugl. Foto: Per Hallum
Lidt før tid fortsatte vi derfor til Kompedal Plantage, nærmere bestemt Mosedal ved Urhanevej, hov vi
ankom ca. kl. 22.00. Vi startede her med at drikke vores medbragte kaffe, men var næppe færdig med
denne før den første Natravn lod sig høre kl. 22.23. Vi gik derfor tilbage til vejen for at finde nærmere ud af
hvor lyden kom fra, og inden længe hørtes næste Natravn snurre. Efter lidt venten og lytten kom en
Natravn ud af skoven og hen flyvende hen over hovederne på os.
Et par af deltagerne valgte efter nogen tid at gå lidt ind ad en af skovstierne og fik her endnu en flot
opvisning af en flyvende Natravn, som blev både set og hørt klappende med vingerne meget tæt på.
I alt blev det til minimum 2-3 sete og hørte Natravne inden turen sluttede ca. kl. 23.30

19. august – Sødringholm, Eskeplet og Randers Fjord
18 deltagere var der mødt op denne dag, som indledtes med en havørn oppe over skoven lige som vi
ankom til mødestedet ved skydebanen hvor vi mødte Lars Tom-Petersen, som havde været så venlig at
love at vise os rundt i området. Herfra gik vi ned til stranden og nordpå til Eskeplet.

Samlingspladsen ved Sødringholm. Foto: Ole Jensen

Fuglene var lidt langt ud men ved hjælp af teleskoperne og Lars´ store kendskab til fuglene blev det til
adskillige forskellige vadefugle såsom Sandløber, Strandhjejle, Lille Kobbersneppe, Stenvender, Hvidklire
med mere. En lille flok Splitterner fløj på et tidspunkt også over.
Fra Eskeplet gik turen tilbage til bilerne og med disses hjælp ned til sommerhusområdet, hvor vi gik langs
stranden op til Sødringholm Hede. Det gav dog ikke mange nye arter, men Rødrygget Tornskade blev det
dog til, lige en vandrefalk blev set på Mellempoldene.
Endelig kørte vi videre til Randers Fjord, hvor en Fiskeørn log sig se over Skalmstrup Vig.

Frokost ved sommerhusområdet. Foto: Ole Jensen

15. september – Horsens Fjord ved Vorsø og Alrø
Igen en tur med flot vejr, om end noget blæsende. De 7 deltagere mødtes på parkeringspladsen ved
vadestedet over til Vorsø og startede med at gå langs stranden mod vest om til Vorsø Vestvejle, hvor vi så
Storspover, Grågæs og omkring 2000 overflyvende Hjejler. Herfra gik det retur om videre ud mod øst til
Vorsø Østvejle og Langøerne, som bød på ca. 150 Storspover,, Pibeænder, Viber, omkring 200 Grågæs og
igen en stor flok Hjejler, måske de tidligere sete, som nu havde slået sig ned. Turen var egentlig planlagt at
skulle gå videre til Horsens Nørrestrand, men efter et besøg dagen før, hvor dette område var stort set
tomt for fugle, undtaget en stor flok Grågæs, besluttedes det at vi skulle køre til Alrø i stedet. Undervejs
kørte vi omkring Sondrup Strand for at indtage vores frokost.

Frokosten indtages ved Folketinget, som i øvrigt er placeret lige overfor Snapstinget:

Fotos: Ole Jensen
På Alrø kørte vi straks ud til Egehoved og gjorde på returvejen stop de steder hvor de formodedes at være
fugle. Det blev til i alt vel 1500 Grågæs, 250 Storspover, 2500 Hjejler, 1 Blå Kærhøg, et par Tårnfalke, en del
Pibeænder, strandskader og Viber.
19. oktober – Tange Sø
De 10 deltagere mødtes kl. 13.00 ved P-Pladsen på Frisholtvej i strålende solskin med en stort set skyfri
himmel og en smuk udsigt over en Tange Sø med meget få fugle i sigte. Kun et par Knopsvaner og udsigt til
øen med Skarverne blev det til. Vi kørte derfor videre til P-Pladsen ved Århusvej med den flotte nye beton
cykle- og gangsti. Heller ikke her var der det store opbud af fugle. Igen udsigt til Skarverne, hvor vi nu
tydeligt kunne se rederne i kolonien. Derudover kun nogle få Fiskehejrer og nogle fjerne Trold- og
Hvinænder. Videre op ad Tange Søvej med stop ved ”Badestranden” og til Tange By, hvor vi stoppede ved
Tange Ås udløb. Her underholdt et Gærdesmutte, og en enkelt Isfugl for forbi i et glimt. Desuden var en
Duehøg så venlig at flyve over.

Endelig et sidste stop på turen ved Tangeværket, hvor vi gik en tur ud på dæmningen og blev beæret af
endnu en Isfugl og en enkelt Rørdrum blev set af nogle få. Desuden hørte vi også her en Vandrikse udstøde
sit grisehyl. Her var vi også noget tættere på Troldænderne og enkelt Taffeland blev det også til.
Turen gav desuden 3 Musvåger en del Blishøne, 1 Svartbag, nogle Ringduer og Toppede Lappedykkere samt
et par Ravne.

17. november – Vorup- og Hornbæk Enge
Turen startede ved Randers Regnskov, hvor de 8 deltagere samledes og i samlet flok via jernbanebroen gik
over til fugletårnet ved Vorup Enge. Undervejs blev et par deltagere opmærksomme på en Mistelten i et af
træerne ved åen. Fuglemæssigt blev det til en del Krikænder, Pibeænder, lidt Grågæs og Knarænder, samt
en enkelt Lille Lappedykker tæt på tårnet.
Fra Regnskoven kørtes videre til rastepladsen ved motorvejen over Gudenåen. Herfra gik vi ned til åen og
over den nye gangbro, der er hængt på motorvejsbroen, over til Hornbæk Enge. Undervejs så vi en lille flok
Skægmejser tæt ved stien. På Hornæk Enge var der igen flere Lille Lappedykkere, mange Troldænder,
Hvinænder, Toppede Lappedykkere og Viber.
Tilbage ved rastepladsen blev madpakkerne hentet i bilerne og bragt med hen til fugletårnet, hvor vi med
udsigt til Bisonerne på engen indtog vores frokost.
Næste og sidste mål på turen gik til Fladbro, hvor vi igen gik ned til Gudenåen tæt på Nørreåens udløb. På
vej tilbage til parkeringspladsen var vi så heldige at der kom en flok blandede Sjaggere og Vindrosler, som
slog sig ned i nogle træer, hvor de lod sig beskue i længere tid.
I alt blev det på turen til følgende arter: Grågås, Krikand, Gråand, Pibeand, Knopsvane, Sangsvane, Knarand,
Skeand, Krikand, Troldand, Hvinand, Pibeand, Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker, Blishøne, Skarv,
Fiskehejre, Blå Kærhøg, Musvåge, Tårnfalk, Dobbeltbekkasin, Vibe, Storspove, Skægmejse, Stillits, Musvit,
Blåmejse, Gærdesmutte, Rødhals, Gråkrage, Allike, Husskade, Fasan, Grønirisk, Dompap, Bogfinke,
Kvækerfinke, Solsort, Stær, Sjagger, Vindrossel, Sølvmåge, Hættemåge, Svartbag.

16. december – Stubbe Sø
Samlingspunktet for de 17 deltagere på denne tur var sat til Daglig Brugsen i Tirstrup, hvor vi kl. 09.00
samledes og fordelte os i så få biler som muligt, og godt det samme. Vejen ned gennem skoven til
Bogpeters Hytte viste sig nemlig at være særdeles pløret, og vi var flere gange undervejs lidt betænkelige
ved om vi kunne undgå at sidde fast i mudderet. Det lykkedes dog alle at komme igennem, og selv det
sidste korte stykke, som eller havde været spærret af et væltet træ var i sidste øjeblik gjort farbar. To
medlemmer af arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens område, Ivar og Anton, havde nemlig været så
venlige at tage ud til hytten på forhånd, og var lige ved at rydde det sidste at træet væk da vi dukkede op.
Deres tidlige fremmøde betød også at huset var varmet op til os og kaffen klar. Vi startede derfor med at
indtage vores dertil indkøbte rundstykker, og Ivar og Anton benyttede samtidig lejligheden til at give lidt
baggrunds information om området.
Med morgenmaden vel overstået gik vi i så ad trampestien ned til Stubbe sø for at se om der skulle være
nogle fugle. Det var nu ikke det store søen kunne fremvise denne dag. En del Troldænder, Hvinænder og vel
8 Taffelænder, samt et par Skarver blev det til.

På vejen tilbage gik vi tværs over området for at bese det flotte insekthotel der er lavet, og i håb om at
plantagen kunne give lidt småfugle. Der var imidlertid usædvanligt stille overalt og vi vendte derfor ret
hurtigt tilbage til hytten.
Det var nu blevet tid til frokost, og vi enedes om at efter denne at køre over til fugletårnet i østenden af
søen ved Stubbe Bro.

Frokost i Bogpeters Hytte.

Foto: Ole Jensen

Det skulle vise sig at være en god beslutning idet her blev set både Hvinand, Troldand, Knarand, Skeand,
Lille Skallesluger og Isfugl. Lille Skallesluger var der mange af, vel mindst 16 hanner og 8 hunner, og Isfugl
blev set tre gange, dog nok samme fugl alle tre gange.
Generelt kan man vel ikke sige der var det helt store udvalg af fugle, hvilket måske skyldes det lidt
blæsende og fugtige vejr, men at dømme efter snakken ved såvel morgenmaden som frokosten lød det som
om de fleste hyggede sig ved samværet.

