Mandag 16. januar: Gråkragetur til Egå Engsø
Et fantastisk vejr mødte de 17 fremmødte til denne årets første Gråkragetur. Vi samledes ved
parkeringspladsen kl. 13.00 og gik herfra ud mod fugletårnet. Snart var havørnen spottet af deltagerne i
fortroppen, og den valgte heldigvis at opholde sig på lokaliteten et godt stykke tid, så alle nåede at få den
at se.
Også et par fine flyveopvisninger blev det til, og med lidt usikkerhed blev det, ud fra en tilsyneladende sort
stribe i halen, vurderet at der var tale om hunnen af det lokale par.

Havørn. Foto: Flemming Larsen
Udover havørnen var der også udsigt til adskillige grågæs, knopsvaner, pibeænder og krikænder. Desuden
så vi en lille skallesluger han og en ledsagende hun, nogle store skalleslugere, blisgæs, sangsvaner,
taffelænder, troldænder og hvinænder.

Der spejdes efter Havørn. Foto: Ole Jensen

Grågæs og Blisgæs. Foto: Flemming Larsen
Fra tårnet gik videre ad stien ud til Egåens indløb i søen. Det gav nu ikke de store nyheder, og især
småfuglene glimrede med deres fravær. Måske de sad og trykkede sig lidt i kulden. En tårnfalk var dog så
venlig at tage ophold på en af hegnsstolperne, og lod sig i længere tid se i det flotte lys.
Fra åens indløb gik det hastigt tilbage mod parkeringspladsen, hvor vi afsluttede turen.
Der blev noteret følgende arter: Havørn, Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Grågås, Troldand, Gråand,
Knopsvane, Sangsvane, Hvinand, Pibeand, Krikand, Taffeland, Blisgås, Gærdesmutte, Vibe, Gråkrage,
Hættemåge, Sølvmåge, Tårnfalk og Skarv. Også Vindrossel blev set af en af deltagerne.

Pibeænder. Foto: Flemming Larsen

Torsdag 16. februar: Vorup og Hornbæk Enge

På trods af en lidt ringe vejrudsigt var der dog mødt 14 deltagere op til denne tur. Vi samledes kl. 09.00 på
parkeringspladsen ved Randers Regnskov, og gik herfra via stien og gangbroen på jernbanebroen over til
fugletårnet i Vorup Enge. Undervejs var der Isfugl, Lille Lappedykker og Stor Flagspætte. Fra fugletårnet var
der bl.a. udsigt til en del Krikænder, Pibeænder, Grågæs og Sangsvaner.

Trængsel i fugletårnet ved Vorup Enge. Foto: Ole Jensen
Efter at have betragtet disse lidt, gik vi samme vej tilbage, dog med en lille tur lidt længere op ad åen i håb
om at se Skægmejse. Det lykkedes dog ikke, selv om det fra sædvanligvis pålidelig kilde forlød at den havde
været der kort forinden.
Tilbage i bilerne kørte vi nu ud til rastepladsen ved motorvej E45 lige før den krydser Gudenåen i
Nordgående retning. Her fulgte vi stien ned til åen og gangbroen ved motorvejen. Lige før vi passerede
Gudenåen var en Vandrefalk så venlig af posere for os ude på Tebbestrup Enge. Vel ovre åen gik vi hen til
Hornbæk Enge, som dog på grund af islægning ikke gav det store rent fuglemæssigt, men nogle arter blev
det dog til.

Frokost ved rastepladsen. Foto: Else Oltmann

Vi vendte nu tilbage til rastepladsen, hvor vi indtog vores medbragte frokost, og kørte derefter videre til
Fladbro. Vi havde undret os over hvor alle småfuglene var henne, men på parkeringspladsen ved Fladbro fik
vi svaret. Det var her de var! Der var flere Spætmejser, Blåmejser, Musvitter, Grønsisken, Træløber,
Fuglekonge, Sumpmejse, Gråsisken og Grønsisken. Fra parkeringspladsen gik vi endnu en gang gik ned til
Gudenåen, hvor vi så Knopsvaner, Hvinænder, Grønbenet Rørhøne og andre fuglearter, samt en flok rådyr
ovre på Tebbestrup Kær Enge. På tilbageturen fulgte vi stien op langs Nørreåen, hvor de hurtigste af os så
to Isfugle lige efter hinanden, et par der var gået lidt tidligere havde også set Blå Kærhøg.

Stor flagspætte ved Fladbro. Foto: Else Oltmann
I alt noteredes følgende arter: Isfugl, Lille Lappedykker, Krikand, Pibeand, Skarv, Grågås, Gråand, Svartbag,
Stor Flagspætte, Sangsvane, Troldand, Solsort, Musvit, Vandrefalk, Sølvmåge, Hættemåge, Stor
Skallesluger, Sanglærke, Grønbenet Rørhøne, Fiskehejre, Musvåge, Grønirisk, Knopsvane, Rødhals,
Gærdesmutte, Hvinand, Vibe, Bogfinke, Sjagger, Blåmejse, Spætmejse, Husskade, Sumpmejse, Grønsisken,
Træløber, Gråsisken, Fuglekonge, Ringdue og Blå Kærhøg.

Et par passerende Knopsvaner. Foto: Else Oltmann

Onsdag 15. marts: Lille Vildmose

Denne tur satte ny rekord hvad angår deltagere! Hele 36 deltagere var mødt op på parkeringspladsen ved
Vildmosecentret. Dette gav naturligvis nogle kommunikationsmæssige og parkeringsmæssige udfordringer i
løbet af dagen, men mon ikke hovedparten alligevel fik set det meste? Dagen startede med en regnbyge,
men det klarede da heldigvis ret hurtigt op, og resten af dagen artede vejret sig vældigt fint, dog med en
del vind.

Samling ved Vildmosecentret. Foto: Else Oltmann
Efter samlingen kl. 10.00 startede vi med at køre ud til Toftesø Tårnet hvor der naturligvis var en del
trængsel, men alligevel blev det til 2 Havørne, minimum 11 Lille Skallesluger, Troldænder, grågæs, og noget
så usædvanligt som en Sortand.
Herfra kørte vi tilbage til Vildmosecentret med en stop undervejs ved Lillesø. Her var dog ikke det store at
se. En del Troldænder, Blishøns og Gråænder.
Tilbage ved Vildmosecentret var det blevet tid til frokost, som kunne nydes i fint vejr, især hvis man kunne
finde lidt læ.

Frokost ved Vildmosecentret. Foto: Ole Jensen

Den videre tur gik op ad Grønvej. Først skulle vi dog lige se de 9 Traner der fouragerede på en mark lige ved
krydset Vildmosevej/Møllesøvej. På turen op ad Grønvej gjorde vi flere stop. Her var bl.a. en del Blisgæs,
Grågæs, flere Traner, Sangsvaner, Krikænder og Pibeænder.

Traner. Foto: Flemming Larsen
Efterhånden nåede vi dog alle op til Hegnvej, hvor vi igen stoppede flere gange. Her så vi bl.a 3 Kongeørne,
Taffelænder, Knarand, Lille Lappedykker og Dobbeltbekkasin. Målet var Høstemark tårnet, hvorfra vi igen
kunne se Kongeørn og en enkelt tilsyneladende etbenet Kortnæbbet Gås, som ikke havde det helt godt.

Biler ved Høstemark Tårnet. Foto: Ole Jensen
Efter Høstemark Tårnet gik turen nu videre mod Rovfugle Tårnet, hvor vi efter at have parkeret alle bilerne
gik ad plankestien ud til tårnet. Herfra var der udsyn til foderpladsen, hvor en Kongeørn havde travlt, og gav
os nogle flotte opvisninger, for efter kort tid at blive ledsaget af endnu en. Efter at have nydt synet en tid
var det efterhånden blevet tid til at tage afsked og slutte dagen. Næsten i samme øjeblik blev der råbt Elg,

og de hurtige af os kunne nu slutte dagen med en forbipasserende Elg, som dog hurtigt forsvandt i
bevoksningen.

Kongeørn. Foto: Else Oltmann

Elg. Foto: Else Oltmann

Den komplette artsliste, kom herefter til at se således ud:
Lille Lappedykker, Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane,
Blisgås, Kortnæbbet Gås, Grågås, Gråand, Knarand, Spidsand, Pibeand, Krikand, Skeand, Taffeland,
Troldand, Sortand, Hvinand, Lille Skallesluger, Havørn, Kongeørn, Musvåge, Tårnfalk, Vandrefalk, Blishøne,
Trane, Vibe, Stor Præstekrave, Dobbeltbekkasin, Sanglærke, Engpiber, Hvid Vipstjert, Sjagger, Fuglekonge,
Topmejse, Halemejse, Husskade, Ravn, Gråkrage, Råge, Stær, Bogfinke, Rørspurv, Gulspurv, Elg, Rådyr.

Tirsdag 18. april: Gråkragetur - Mørke Kær og Følle Bund
18 deltagere mødte op til denne tur på, som startede kl. 09.00 ved Mørke Kær, hvor vi allerede ved
samlingspunktet på vejen kunne se de første Grågæs gå rundt på marken nedenfor, ledsaget af nogle
Gråænder. Ja faktisk havde nogle af deltagerne allerede på vej dertil set Rørhøgen kredse.
I samlet flok gik vi ned i mosen, og noterede snart de første syngende Gransangere og Bogfinker. Vel ude
ved fugletårnet havde vi udsigt over en af vandfladerne og dermed til flere Grågæs, Gravænder, Blishøns,
Knopsvaner m.m.
Fra fugletårnet gik vi tilbage og fulgte den lige vej ned i mosen, og med en anden vinkel på tørvegraven
kunne vi nu spotte et par Atlingænder, et par Skeænder, et par Knarænder og vi så en flok Landsvaler der lå
og muntrede sig til den anden side, med selskab af en enkelt bysvale eller to.
Også rørhøgen, eller rettere Rørhøgene viste sig igen idet vi flere gange så såvel hannen som hunnen,
førstnævnte en enkelt gang med redemateriale i fangerne.

Rørhøg over Mørke Kær. Foto: Flemming Larsen
På vej tilbage mod bilerne kom en Rød Glente forbi og gav opvisning, ligesom en Musvåge kom over.
I alt gav mosen følgende arter: Toppet Lappedykker, Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Pibeand,
Knarand, Atlingand, Skeand, Blishøne, Fasan, Rørhøg, Rød Glente, Musvåge, Fjeldvåge, Vibe, Landsvale,
Bysvale, Sanglærke, Solsort, Sangdrossel, Rødhals, Gærdesmutte, Gransanger, Grå- ,nåh nej, Sumpmejse,
Gråkrage, Bogfinke, Stillits, Skovspurv, Gulspurv og Rørspurv.
Fra Mørke Kær kørte vi mod Kalø, hvor vi parkerede bilerne på parkeringspladsen overfor Bregnet Kirke, og
gik gennem skoven ned til fugletårnet ved Følle Bund. Vi var dog end ikke noget ud af bilerne før en Rød
Glente viste sig. På turen gennem skoven kom vi forbi den lille sø der gemmer sig i den nordlige udkant. Her
var Blishøne, Troldand, Grønbenet Rørhøne og Lille Lappedykker på vandet, og i et af træerne ved bredden
var der en Træløber. Det var dog ikke muligt at se om det evt. var en Korttået en af slagsen, og sige noget,
gjorde den ikke.
Ved Følle Bund var der to Bramgæs, masser af Knopsvaner, Grågæs, Krikænder og Viber, og to Store
Præstekraver var der også. Da vi kunne se der var flere fugle længere ude fulgte vi stien indtil vi kunne
komme helt ud i vandkanten. Her havde vi nu udsigt til 12 Klyder, Strandskader, en del Almindelige Ryler,
Rødben og nogle få Storspover.

Bramgæs og Grågås ved Følle Bund. Foto: Flemming Larsen
Følle Bund gav følgende arter: Lille Lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Bramgås, Grågås, Krikand,
Pibeand, Troldand, Rød glente, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Fasan, Vibe, Stor Præstekrave, Klyde,
Strandskade, Almindelig Ryle, Storspove, Rødben, Tyrkerdue, Træløber, Blåmejse, Spætmejse og et Rådyr,
foruden de arter jeg sikkert ikke har fået noteret.

Tid til afslapning ved Følle Bund. Foto: Ole Jensen

Gråkrager dukker frem af skoven på vej hjem. Foto: Flemming Larsen
Mandag 15. maj: Gråkragetur – Værnengene og Skjern Enge
Et pænt fremmøde til denne tur med 23 deltagere, som mødtes kl. 09.00 på Parkeringspladsen ved Krydset
Værnvej/Vesterlundvej, Nørre Nebel, hvor vi kunne lytte til en kukkende Gøg.
I samlet trop startede vi med at køre ud mod Værnengene med flere stop undervejs, hvor det bl.a. blev til
flere Atlingænder, Knarænder, Rødben, Viber, Stenpikker og Rørhøg.

Ved Nordladen. Foto: Else Oltmann

Vel ude ved Nordladen var det blevet tid til formiddagskaffe, og de medbragte rundstykker fik snart ben at
gå på.
Fra Nordladen havde vi godt udsyn til En flok Bramgæs, en del Store Kobbersnepper, Brushøns og
naturligvis de mange Bysvaler der konstant sværmede omkring laden, for at fodre ungerne i de talrige reder
under tagskægget.

Bramgæs og Brushaner. Foto: Flemming Larsen
Næste stop var svinget hvor Tippervej drejer næsten 90 grader. Har var rigtig mange vadefugle, Rødben,
Stor Præstekrave, Temmincksryler og Almindelig Ryle. Videre hen ad vejen mødtes vi af Gul Vipstjert og en
Stenpikker, som valgte at vise os vej ved konstant at sætte sig på et par hegnspæle længere fremme hver
gang vi kom lidt for nær.

Almindelig Ryle. Foto: Flemming Larsen

Videre gik det nu til fugletårnet for enden af vejen. Herfra var udsigt til en flok på mindst 40 Skestorke, en
Trane kom flyvende over, der var syngende Tornirisk og Sivsanger, og Havørn blev det også til.

Skestorke. Foto: Flemming Larsen

Trane og Gråkrager. Foto: Flemming Larsen
Tiden var nu kommet til frokost, som vi kørte tilbage til Nordladen for at indtage denne. Herefter gik turen
mod Skjern Enge, med første stop ved fugletårnet ved Lønborggård. Her så vi Sorthalset lappedykker,
Havørn, Troldænder Skeand og Grågås.

Bysvalereder på Nordladen. Foto: Else Oltmann

Graakrager ved fugletårnet ved Lønborggård.
Foto: Flemming Larsen
Næste stop var fugletårnet ved Hestholm sø. En enkelt Skestork gik her rundt og fouragerede tæt på tårnet,
desuden så vi igen Knarand, Rørhøg og Gul Vipstjert, og her var det Landsvaler der benyttede tårnet, og
også tog ophold indendørs selv om vi var tilstede. En Havørn kom også over.

Gul Vipstjert. Foto: Flemming Larsen
Endelig var tiden nu inde til at forsøge at finde nogle Pomeransfugle. Vi kørte derfor ud ad Falbækvej, hvor
de sædvanligvis er at se ude på de omgivende marker. Der var dog ingen Pomeransfugle der!

Vi fortsatte derfor helt ud til Pumpestation Nord, men stadig ingen fik vi at se, og vi måtte jo så håbe vi
kunne finde dem på tilbageturen.
Heldigvis havde vi fået flere tip om at der skulle være nogle nede langs Grønæltevej, så vi kørte derfor ned
ad denne, og der gik da heller ikke længe før vi kunne skimte dem et stykke ude på en mark. Ud af bilerne
måtte vi jo så, og have teleskoperne på, og der kunne nu tælles mindst 95 fugle.
Afslutningen kl. 16.00 holdt ikke helt, vi skulle jo lige have disse Pomeransfugle med, men med dem som en
god afslutning på en ligeledes god dag, hvor vejret viste sig fra sin bedste side med høje temperaturer,
ingen regn, og næsten ingen vind, var det nu blevet tid til at tage afsked og vende hjemad.
På vej tilbage af Grønæltevej fik vi dog lige øje på endnu nogle Pomeransfugle på den anden side af vejen,
så her kunne vi lige føje yderligere mindst 20 til listen, og så gik de endda noget nærmere vejen.
I alt blev følgende arter noteret: Sorthalset Lappedykker, Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Skestork,
Knopsvane, Bramgås, Grågås, Gravand, Gråand, Knarand, Skeand, Pibeand, Krikand, Atlingand, Troldand,
Havørn, Rørhøg, Musvåge, Trane, Stor Præstekrave, Pomeransfugl, Vibe, Almindelig Ryle, Temmincksryle,
Mudderklire, Rødben, Hvidklire, Stor Kobbersneppe, Brushane, Hættemåge, Stormmåge, Ringdue, Gøg,
Tornsanger, Sivsanger, Gransanger, Husskade, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Tornirisk, Rørspurv, Gulspurv. 53
arter, og så er nogle sikkert ikke noteret, og nogle er helt sikkert overset.

Stenpikker. Foto: Flemming Larsen

Stor Kobbersneppe. Foto: Else Oltmann

Torsdag 15. juni: Gråkragetur – Natravnetur til Vrads Sande og Gludsted Plantage
Mødestedet var fastlagt til Vrads Sande, St. Hjøllundvej kl. 19.30. Egentlig var det tænkt at vi skulle starte
på bakken indenfor faldlågen, hvor der er den fantastiske udsigt over hedearealet med søen nedenfor.
Der var imidlertid meldt om Rødhovedet Tornskade på stedet et par dage forinden, så da der stod en flok
ornitologer i vejkanten med teleskoperne klar og kikkede i den modsatte retning, blev der hurtigt gjort hold
hvor de stod.

Foto: Else Oltmann
De meddelte dog af fuglen ikke havde været set på stedet den sidste halve time, så det gik hurtigt videre til
det oprindelige mødested.
Da alle 18 deltagere var mødt op, gik vi derfor op på bakken for at se ud over området, og næppe var vi
nået derop, før den Rødhovede Tornskade blev spottet siddende i en busk længere nede.
Fuglen holdt til på stort set samme sted i lang tid, så mon ikke alle fik set den?
Også den Rødryggede Tornskade var tilstede, endda i flere eksemplarer, så der blev spejdet efter en Stor
Tornskade. Tre Tornskade arter på samme sted er jo ikke hverdagskost, men desværre lykkedes det ikke at
finde denne.
Bynkefuglene var dog på plads med flere individer, og også den Sortstrubede Bynkefugl blev set, foruden
Skovpiber, et par Ravne og en Vibe.

Foto: Else Oltmann

Efter Vrads Sande gik det videre mod Gludsted Plantage og Isenbjerg, med et lille ophold i Store Hjøllund
Plantage for at se efter Nøddekrige. Det lykkedes dog kun for et par tålmodige deltagere, som tog et lidt
længere ophold end vi andre, at se den.
Vel ankommen til Isenbjerg var det tid til aftenskaffen, som desværre var det der skulle til for at fremkalde
regn. Næppe var vi dog nået i regntøjet før det stoppede igen.
Vi gik nu ud langs kanten af plantagen og lidt ind i denne for at lytte efter Natravn. I lang tid blev det dog
kun en Gøg der lod sig høre, så ud af plantagen og op på Isenbjerg for at se om der skulle være Natravne
der. Efter lang tids venten uden Natravne begyndte det at lyne stærkt i horisonten, tilsyneladende med kurs
mod os, så af sikkerhedshensyn foretrak vi at vende tilbage til kanten af plantagen. Igen ventede vi.

Foto: Else Oltmann
Klokken 23.10 var der endelig underholdning. En Natravn strøg hurtigt forbi, kun set af en enkelt. Der gik
dog ikke længe før der kom to strygende forbi igen, og de blev nu vist set af de fleste, da de gav en flot
opvisning næsten over hovederne på os. Lidt længere henne kunne vi desuden både se og høre mindst en
mere. Et par stykker der var gået længere ind i plantagen, kunne fortælle at de havde hørt Perleugle synge.
Det var nu tid at vende hjemefter, så vi startede atter bilerne, men gjorde holdt oppe ved Tyvkærvej for at
lytte efter Perleugle, og der var da også nogle stykker der kunne høre den synge svagt langt inde i
plantagen.

Foto: Else Oltmann

Med denne afslutning kunne vi nu trygt vende hjemefter, efter en ret vellykket tur, hvor vi fik stort set alt vi
kom efter, undtagen Stor Tornskade, men en Rødhovedet Tornskade er vel ikke så dårligt et bytte?

Onsdag 16. august: Gråkragetur – Hjarnø
En af de få dage i august måned med godt vejr mødtes 19 deltagere på parkeringspladsen ved Hjarnø
færgen i Snaptun. Da færgen kun kan tage 6 biler af gangen samledes vi i så få biler som muligt, og skyndte
os at holde i kø. Da vi havde adviseret personalet på forhånd var de klar over at vi skulle med, og de var
derfor så venlige at tilbyde en speciel afgang kun for os, så vi kunne komme samlet over.

Foto: Else Oltmann
Vel ovre på Hjarnø startede vi med at køre ud til kirken, hvor vi satte bilerne og gik ned til kysten med
odden, hvor vi så Storspove, Mudderklire, Rørhøg, Kobbersneppe, Hvidklire, Stenpikker med mere. Et rigtigt
godt sted, som sikkert på andre tider rummer langt flere fugle. Efter en god rundtur langs stranden fandt vi
tilbage til bilerne og kørte ud til vestenden af øen, hvor vi startede med at indtage frokosten. Her var igen
Rørhøg, der var Musvåge, og der var adskillige svaler, såvel By- som Landsvale.
Efter frokosten gik turen på gåben op langs kysten til tangen og lagunen på nordsiden af Hjarnø. Det var
dog ikke mange fugle der var her, men til gengæld var der en enkelt Skestork.

Foto: Else Oltmann
Det var nu efterhånden blevet tid til at returnere til færgen, og alle var vist enige om at Hjarnø virkelig er en
lille perle i Horsens Fjord. I alt blev følgende arter noteret: Storspove, Mudderklire, Rørhøg, Stær, Lille
Kobbersneppe, Hvidklire, Hvid Vipstjert, Skarv, Sølvmåge, Gråkrage, Ringdue, Gråand, Svartbag, Knopsvane,

Strandskade, Stenpikker, Ravn, Ederfugle, Hættemåge, Landsvale, Fiskehejre, Musvåge, Bysvale, Vibe,
Skestork, tornirisk, Skovspurv.

Foto: Else Oltmann
Tirsdag 19. september: Gråkragetur – Årslev Engsø
Vi mødtes 19 deltagere på parkeringspladsen på Storskovvej, lidt vest for Constantinsborg. Vejret var rigtigt
fint med svag vind og dejligt lunt. Herfra gik vi ned gennem skoven ned til Årslev Engsø med skjulet i den
gamle pumpestation som første stop. Her var vejret så sandelig skiftet. Det var nu blevet blæsende,
overskyet og halvkoldt. Fra skjulet var der udsigt til en stor flok Taffelænder, Troldænder, Blishøns,
Knopsvaner og Grågæs. Den store oplevelse kom dog da en Havørn ganske kort efter vores ankomst kom
strygende ind over søen østfra. I første omgang var den lidt svær at bestemme, da formen ikke syntes at
være den sædvanlige for en Havørn. Pludselig tog ørnen dog en drejning, og viste nu tydeligt hvad den var.
Drejningen gik umiddelbart over i et dyk, hvor Havørnen slog ned på en fiskehejre. Ørnen kunne dog
tilsyneladende ikke løfte hejren, så den blev nærmest slæbt gennem vandet ind til land, hvorefter ørnen gik
i gang med sit måltid, snart omgivet af ventende Gråkrager.
Efter en rum tid at have betragtet Havørnen være i gang med sit måltid fortsatte vi ad stien om mod
fugletårnet. Undervejs blev en stor flot løbebille fundet, og senere bestemt til værende en Guldpletløber.
Så snart vi igen fik udsyn over søen måtte kikkerterne og teleskoperne igen i brug, og inden længe var en
Sølvhejre spottet ovre i nærheden af modsatte bred.

Foto: Ole Jensen

Nu begyndte det så kort efter at regne, og vi skyndte os derfor hastigt videre mod fugletårnet, hvor der jo
var mulighed for at komme i ly.
Fra fugletårnet havde vi stadig udsigt til såvel Havørn som Sølvhejre, og desuden blev der fundet en
Dobbelt Bekkasin, nogle Brushøns, mange Viber, og der blev set Tårnfalk, masser af Pibeænder og
Krikænder.
Da der tilsyneladende kom et ophold i regnen forsatte vi ud mod vestenden af søen, opholdet i regnen blev
dog kort, og snart begyndte det igen at regne, og vejret var efterhånden blevet sådan at vi besluttede os for
at afslutte turen og gå tilbage til bilerne.
Artslisten ser således ud: Havørn, Taffeland, Troldand, Knopsvane, Skarv, Blishøne, Grågås, Sølvhejre, Vibe,
Pibeand, Tårnfalk, Dobbelt Bekkasin, Brushøns, og Vandrikse (hørt). Dertil kommer så Guldpletløberen.

Mandag 9. oktober: Gråkragetur – Alrø, Horskær og Splidholm
Vejret var virkeligt flot og mon ikke alle 33 deltagere derfor så frem til en dejlig tur ved Horsens Fjord?
Mødestedet var parkeringspladsen ved Alrø Egehoved, hvor vi mødtes kl. 10.00 og startede med at gå langs
stranden ud til vestenden af øen for at se om der skulle være lidt fugle på vandet, eller om der skulle stå lidt
på sandbanken eller det lave vand ud for kysten.

Gråkrager ved Alrø Egehoved. Foto: Else Oltmann
På vandet var der Ederfugle, Sølvmåger, Hættemåger og Skarv, og på sandbanken stod der Strandskader,
Fiskehejre, og en lille flok Almindelige Ryler. Et nærmere eftersyn af nogle træer ovre på den modsatte bred
afslørede 2 voksne Havørne.
Senere dukkede to Stenvendere op på sandbanken, og en Lille Kobbersneppe vadede rundt på det lave
vand.
Vi gik nu tilbage til bilerne og kørte mod Strevelshoved, dog med stop i svinget hvor vejen fra Alrø
Egehoved drejer væk fra fjorden. I krogen her lå der Pibeænder, der lå Knopsvaner, masser af måger og der
gik Rødben og nogle Storspover rundt.

Fiskehejrer. Foto: Else Oltmann
Ved Strevelshoved var det allerede blevet tid til frokost, men der blev da også tid til en del fuglekiggeri, og
på Amstrup Red kunne vi således se en del Ederfugle, Hvinænder, nogle Toppede Skalleslugere og en enkelt
Hvidklire fløj lidt rundt.
Pludselig var der igen en der råbte Havørn, og sikket syn der nu mødte os. Ikke alene kom en Havørn
flyvende tæt forbi os, den var også ledsaget af en Vandrefalk, som moppede den lidt. Vandrefalken blev
dog hurtigt træt af legen og forsvandt hurtigt østover.

Havørn og Vandrefalk. Foto: Else Oltmann
Også Musvåger så vi flere af, og der blev noteret både rørsanger, rørspurv og en anden småfugl voldte lidt
kvaler med bestemmelsen. Heldigvis var den så venlig at lade sig se flere længere perioder, og kunne
endelig bestemmes til at være Sortstrubet Bynkefugl.

Sortstrubet Bynkefugl. Foto: Else Oltmann
Vi satte nu næserne mod dæmningen, med stop ved Alrø Poldkrog og Polderne, hvor der lå mange Grågæs.
Der var en del Storspover og mange Stære. Desværre var modlyset også ret kraftigt, og det var derfor svært
at skelne arterne, men også en del Viber holdt til her. Også her blev der set Havørn idet der sad to ude på
en af Polderne, og nogle så også en overflyvende Fiskeørn.

Storspover m.m. ved Alrø Poldkrog. Foto: Else Oltmann
Da tiden var ret fremskreden, og vi var mange biler, blev det besluttet ikke at køre ud på Gyllingnæs ved
Lerdrup Bugt, men fortsætte direkte til Horskær.
Efter en tur ad de små veje på Gyllingnæs kom alle efterhånden frem til mødestedet, nogle blev dog hægtet
at undervejs og måtte lige have en vejledning via telefonen før de fandt det rette sted. Undervejs blev det
også klart at der vist lige var sat Fasaner ud, idet der langs vejene var rigtigt mange af dem der fløj lidt
forvildede rundt.
Ved Horskær gik vi ad markvejen ned til vandet. Det var nu ikke det store udbud af fugle der var her, men til
gengæld vrimlede det med Fasaner, som næsten konstant fløj op fra rørskoven nærmest de dyrkede
marker. Nogle Toppede Skalleslugere blev det dog til og to Sæler kunne ses ud for kysten. Desuden kom
endnu en Havørn over.

Havørn over Horskær. Foto: Else Oltmann

Sidste stop på turen blev derefter oppe ved Splidholm, også her var der ikke det store rent fuglemæssigt.
Der var mange Sølvmåger og Hættemåger på vandet, igen nogle Toppede Skalleslugere, et par toppede
Lappedykkere og en enkelt Hvidklire kom forbi.

Hvidklire ved Splitholm. Foto: Else Oltmann
På hele turen var vejret utroligt flot og især ved Horskær og Splidholm, hvor vi var i læ for vinden var
temperaturerne næsten sommerlige og jeg tror alle nød vejret i fulde drag på en dag hvor det ikke skortede
på Havørne. I alt 7 blev observeret, nogle var dog formodentlig gengangere.
Jeg fik noteret følgende arter: Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Pibeand, Ederfugl,
Hvinand, Toppet Skallesluger, Havørn, Musvåge, Fiskeørn, Vandrefalk, Vibe, Strandskade, Stenvender, Alm.
Ryle, Rødben, Hvidklire, Lille Kobbersneppe, Storspove, Sølvmåge, Svartbag, Hættemåge, Sortstrubet
Bynkefugl, Rørsanger, Råge, Gråkrage, Stær, Tornirisk, Rørspurv og Spættet Sæl. Som sædvanlig er der
sikkert også en del jeg ikke har fået noteret.

Afslutning ved Splidholm. Foto: Else Oltmann

Torsdag 9. november: Gråkragetur - Mossø og Klostermølle.
Kl. 10.00 mødtes de 23 deltagere ved Madpakkehuset ved Klostermølle, hvor vi startede dagen med
rundstykker.
Herfra gik turen ned til fugletårnet ved Klostermølle til lyden af en Spætmejse. På engen ved fugletårnet gik
der ikke længe før en Isfugl blev spottet, og en Fiskehejre sad i et træ ovre på Klosterkær. På åen lå en del
Gråænder, og senere dukkede to Lille Lappedykker op.
Om der var en eller to Isfugle blev vi aldrig helt klar over. Nogle gange blev den set siddende i et træ et
stykke nede ad åen, andre gange blev den set lidt oppe ad åen, ligeledes siddende i et træ. Vi så den dog
aldrig flyve forbi, så om der var en eller to må forblive uafklaret.

Der spejdes efter Isfugl. Foto: Ole Jensen
Ned til søen skulle vi da også. Desværre var stien derned så sumpet at e n del måtte opgive at passere de
mest sumpede områder. Fortroppen nede ved søen nåede til gengæld lige at se en Rød Glente over skoven
på nordsiden af søen, og på selve søen sås Toppede Lappedykkere, Grågæs, Troldænder, Pibeænder,
Knopsvaner, Pibeænder og en musvåge kom over.
Efter igen at have tilsluttet os de tilbageblivende gik turen nu ad stien langs Gudenåen mod Klosterkær.
Undervejs så vi en lille flok Gråsisken og Grønsisken, der blev set Kvækerfinker, Musvit og Blåmejse og en
Ravn blev hørt og set over skoven. En enkelt Fuglekonge var så venlig at underholde os et stykke tid ganske
tæt på hvor vi stod.
Klosterkær var derimod stort set tom for fugle, og snart gik det tilbage mod parkeringspladsen, bilerne og
frokosten.
Efter vel overstået frokost kørte vi om til Emborg Odde på nordsiden af Mossø, hvor vi parkerede ved Øm
Kloster op gik op hvor vi havde udsyn over søen. Også her var der Troldænder og Hvinænder, desuden var
der en flok Toppede Skalleslugere og snart blev der sagt Havørn. Alle var nu opmærksomme, men ingen
kunne se nogen Havørn, så oplysningen blev efterhånden anset for værende ikke helt pålidelig. Efter
længere tids venten lettede ørnen dog igen for at sætte sig på jorden et sted den var nemmere at se, og
observationen kunne nu heldigvis bekræftes.
Efter at have betragtet den flotte fugl en tid gik vi tilbage mod bilerne, og blev undervejs overfløjet af en
flok Lille Korsnæb, som både lod sig høre og se.
Fra Emborg Odde kørte vi videre mod turens sidste stop ved parkeringspladsen på Vædebrovej. På søen var
der endnu en gang forskellige ænder og måger, og en flok Viber fløj over. Vi var nu så heldige at Havørnen
kom flyvende, formodentlig samme fugl som vi så ved Emborg Odde. Ørnen valgte at slå sig ned i en lille

gruppe træer på sydsiden af søen, hvor den først gjorde ihærdigt forsøg på at sætte sig i toppen af en gran.
Topskuddet var imidlertid alt for blødt til at holde den store fugl, og efter gentagne forsøg på at holde
balancen valgte Havørnen at flytte sig lidt ned i træerne hvor der var bedre støtte.
På marken nedenfor kom 3 Rådyr vandrende, og på en mark lidt derfra stod to Nilgæs.
Her sluttede turen så, men nu var det også ved at være noget blæsende, det småregnede, og det planlagte
tidspunkt for afslutning af turen var ved at være nået, så alle kunne nu vende næsen hjemad efter en
forhåbentlig god dag ved Mossø.
Det blev til følgende noterede arter: Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås,
Nilgås, Pibeand, Gråand, Troldand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Rød Glente, Havørn, Musvåge, Vibe,
Svartbag, Hættemåge, Isfugl, Fuglekonge, Musvit, Blåmejse, Spætmejse, Ravn, Gråkrage, Gråsisken,
Grønsisken, Lille Korsnæb, Kvækerfinke og Rådyr.

Onsdag 13. december og torsdag 14. december: Gråkragetur – Stubbe Sø
For en gangs skyld var der tilmelding til turen, og allerede samme dag som der blev åbnet for
tilmeldingerne var der fuldt optaget med så mange som BogPeters Hytte kunne forventes at rumme når
alle skulle kunne sidde ned. Da der imidlertid blev ved med at komme henvendelser fra interesserede, blev
det besluttet at gentage turen dagen efter. Det blev således til to ture i denne omgang, med henholdsvis 22
deltagere om onsdagen og 15 deltagere om torsdagen.
Vi mødtes som planlagt ved Dagli´Brugsen i Tirstrup, hvor vi samledes i så få biler som muligt. Herfra kørte
vi så i samlet flok ned til BogPeters Hytte på Fugleværnsfondens område ved Stubbe Sø.
Her havde Anthon Andersen og nogle stykker andre været så venlige at køre i forvejen, så der var tændt op
i brændeovnen, og dermed dejligt lunt i hytten. Desuden var der lavet kaffe og sat kopper m.v. frem, så alt
var klart til dagens første punkt på programmet, nemlig kaffe med rundstykker indkøbt i Tirstrup.

Morgenkaffe. Foto: Else Oltmann

Efter morgenkaffen gik turen rundt på Fugleværnsfondens areal startende med besigtigelse af det ny
fotoskjul, en tur ned gennem skoven og ud på engen, hvor en Havørn snart viste sig, om end lidt langt ude
mød øst. På søen kunne vi se masser af Troldænder, taffelænder og Blishøns, og i det fjerne kunne nogle
Lille Skallesluger ses ovre i østenden af søen, også en Fiskehejre, en Canadagås og nogle Grågæs blev det til.

Fotoskjulet. Foto: else Oltmann
På tilbagevejen til huset fik vi et glimt af et par Fuglekonger og nogle Bogfinker.
Vel tilbage i huset var det nu frokosttid, hvor vi indtog vores medbragte madpakker, og frisklavet kaffe.
Anthon fortalte desuden lidt om Fugleværnsfonden og huset.
Efter frokost steg vi som planlagt atter i bilerne for at køre om til fugletårnet i østende af søen. Det var nu
imidlertid begyndt at småregne med lidt slud iblandet, så sigtbarheden var ikke den bedste. Vi kom dog
heldigvis noget tættere på de Små Skalleslugere og de mange Taffelænder og Troldænder, også selv om der
virkelig var trængsel i fugletårnet til de mange deltagere.

Lille Skallesluger, han og hun, Gråænder, Taffeland og Troldænder. Foto: Else Oltmann
Da alle havde fået set hvad de skulle sluttede vi turen her, og vejret var da nu også ved at være så dårligt at
det var ved at blive svært at se ret meget.
Dagen efter, torsdag, gentog turen sig som nævnt med andre deltagere. Vejret var dog anderledes med
slud og regn om formiddagen og lidt opklaring om eftermiddagen.
Denne dag så vi også fotoskjulet, og gik gennem skoven ned til engen, hvor vi, som om onsdagen, også lige
så lidt på stedets hotelvirksomhed i form af et insekthotel. På vej videre ned mod engen jagede vi en
Skovsneppe op. Vi var ganske tæt på fuglen, og de fleste havde vist ikke tidligere set en Skovsneppe så tæt
på. En god oplevelse.

Insekthotellet. Foto: Else Oltmann
Grundet det lidt dårlige vejr var det ikke det store vi kunne se på søen. Igen blev det dog til nogle
Taffelænder, Troldænder og nogle Canadagæs.

Så kan de (fuglene) bare komme an! Foto: Else Oltmann
Tilbage til hytten til frokost som om onsdagen, og igen om til fugletårnet derefter. Regnen og sluden havde
desværre i mellemtiden gjort vejen noget våd og pløret, så det var lidt en udfordring at komme op til
asfaltvejen. Det begyndte dog nu at klare en del op, og omme ved fugletårnet var det efterhånden fint
sigtbart så vi kunne se alle de Små Skalleslugere ganske fint og se både hannerne og hunnerne. Der var
desuden lidt bedre plads i fugletårnet, så alle kunne se og finde Skalleslugerne mellem de mange
Taffelænder og Troldænder, og også en del Canadagæs lå på søen
Pludselig lød et vældigt skrig ganske tæt på os, og alle studsede, hvad var det? Nåh, ja, det var jo
selvfølgelig en Vandrikse der gav sit hyl af sig. Ingen så den, men efter lyden at dømme må den have været
ganske tæt på tårnet.

Fugletårnet ved Stubbe Sø. Foto: Else Oltmann
Et par Skægmejser lod sig også se ganske kort i rørene ud for tårnet, og en enkelt så et hurtigt glimt af en
Isfugl.
Det var nu igen blevet tid at vende hjemefter. Netop som vi var på vej tilbage ad stien kunne vi høre en flok
Grågæs nærme sig, og vi nåede lige at skimte en meget stor flok komme flyvende for at lægge sig ud på
søen.

Artslisten blev ikke så lang, men for de to dage noteredes følgende: Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre,
Grågås, Canadagås, Gråand, Taffeland, Troldand, Lille Skallesluger, Havørn, Blishøne, Vandrikse (hørt),
Skovsneppe, Isfugl, Fuglekonge, Halemejse, Blåmejse, Sortmejse, Sumpmejse, Musvit, Skægmejse,
Spætmejse og Bogfinke.

BogPeters Hytte, set fra søsiden. Foto: Else Oltmann.

