Tirsdag d. 16. januar: Gråkragetur til Skanderborg Søerne
16 deltagere var kl. 10.00 mødt frem på arealet bag Skanderborg Festivalklub, hvorfra vi kunne betragte en
flok Stillits i træerne oppe ved vejen inden turen gik ned til fugletårnet ved Skanderborg Sortesø, eller
Svanesø, som den nu hedder.
Selvom der var en del fugle på søen var der kun få arter, en del hættemåger og ovre ved en ene bred stod
17 fiskehejrer på rad og række. Efter lidt tid lod en Vandrikse høre fra sig, og snart var den også at se i et
kort glimt for de heldige, der se det rigtige sted hen på det rette tidspunkt.

Fiskehejrer. Foto: Flemming Larsen
Fra Svanesø gik vi ad stien om til Skanderborg Lillesø og det lille skjul ved søbredden. Her var der dog lidt
flere arter, bl.a. lå der 16 Store Skalleslugere på søen sammen med et par Knopsvaner, en enkelt Troldand
han, nogle Fiskehejrer, og de fire mest almindelige mågearter, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge og
Svartbag. Flest var Hættemågerne. På modsatte side var der en Grønbenet Rørhøne og nogle Gråænder.

Store Skalleslugere. Foto: Flemming Larsen

Næste planlagte stop var Søbadet ovre ved Dyrehaven og Skanderborg Sø, men da der tæt ved Lillesø var et
godt sted at indtage frokosten valgte vi dog først at spise denne, om end lidt tidligt. Heldigvis var der tage
over stedet for vi fik nu lidt småregn. Frokosten blev dog også lidt forstyrret af en flok småfugle i nogle
elletræer overfor, og ved nærmere eftersyn viste det sig at være en blandet flok af Gråsisken og
Grønsisken.

Grønsisken. Foto: Flemming Larsen
Efter frokosten delte vi os i to, et hold, som gik tilbage til bilerne for at køre over til Søbadet, og et hold,
som valgte at gå derover.
Samlet igen ved Søbadet havde vi udsigt til en stor flok Blishøns, nogle Hvinænder og Troldænder, lidt
Grågæs i den modsatte ende, og en Spætmejse lod sig høre. Fra Søbadet fulgte vi siden langs søbredden
ned mod vandrehjemmet, hvor vi undervejs igen så lidt Gråsisken. Ved vandrehjemmet gjorde vi igen holdt
og kunne nu se en flok på anslået 400 Blishøns på søen. Mens vi afsøgte træerne på modsatte bred for tegn
på Havørn kunne vi igen høre en Vandrikse skrige. Havørnen lod dog vente på sig, men endelig blev den
spottet siddende i et træ.

Gråkrager ventende på Havørn. Foto: Flemming Larsen

Og her er den så! Foto: Flemming Larsen
Vi fortsatte derefter ned langs søen til vi nåede parkeringspladsen nede ved hovedvejen, som blev sidste
stop på turen. Her delte vi os igen, så de der havde bilerne stående ved Festivalklubben gik tilbage gennem
skoven, men vi andre gik op tilbage gennem dyrehaven til vores biler ved Søbadet.

Blishøns og Hættemåger. Foto: Flemming Larsen
Artslisten denne gang: Fiskehejre, Skarv, Knopsvane, Grågås, Gråand, Troldand, Hvinand, Stor Skallesluger,
Havørn, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Vandrikse, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Solsort,
Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Gråsisken, Grønsisken, Stillits og sikkert
nogle flere.

Mandag d. 19. februar: Gråkragetur til Udbyhøj Syd, Hevring Strand og Lystrup Strand.

Trods regn og slud fra morgenstunden mødte der ikke mindre end 27 deltagere op på parkeringspladsen
ved Havnen i Udbyhøj Syd kl. 10.00.
Det værste af nedbøren stoppede dog heldigvis inden vi tog hul på turen for alvor, sigtbarheden var dog
stadig ikke for god, så vi havde lidt svært ved at set ret langt ud over fjorden, og den dårlige sigtbarhed
holdt desværre ved hele turen igennem.
Vi startede med at gå en tur langs fjorden i Udbyhøj hvor en sæl lå og betragtede os, medens vi stod og
betragtede de mange Ederfugle og Hvinænder der lå på vandet. Længere ude kunne lige skiftes en hel del
Spidsænder, Gravænder, Strandskader og nogle Pibeænder. Lidt Sangsvaner var der også og nogle
Storspover. Desuden selvfølgelig en del måger, Sølvmåger, Hættemåger og nogle Svartbage, og de allesteds
nærværende Skarve.

Svartbag med Stenbider. Foto: Flemming V. Larsen
Fra Udbyhøj kørte vi videre til Hevring og ind på det militære område, hvor vi stillede bilerne og spiste vores
frokost inden vi gik det sidste stykke ned til stranden.
Her var ligeledes masser af Gravænder og en hel del Storspover. Udenfor revlen kunne også lige skimtes lidt
Sortænder, nogle Gråstrubede Lappedykkere, og fra træerne bag os akkompagnerede en Ravn. I øvrigt et
rigtigt flot område, som helt sikkert er et besøg værd i lidt bedre vejr, og når vadefuglene er ankommet.

Krager, Måger, Storspover, Gravænder og, længst ude, Sortænder. Foto: Flemming V. Larsen
Sidste punkt på turen var Lystrup Strand, hvor vi kørte ned til stranden ved den østlige ende af Strandvejen.
Her lå ikke mindre end 7 Spættede Sæler ud for kysten, og igen var det mest Strandskader vi kunne se, og
desuden en hel del Ederfugle og Sortænder længere ude.

Spættede Sæler. Foto: Flemming V. Larsen
Der var dog lidt forvirring om mødestedet, og nogle var kørt ned i den vestlige ende af vejen (her hedder
det vel egentlig Hevringholm Strand), og kunne melde at de kunne se nogle Ryler og Knortegæs. Vi
forenedes dog omsider, og afsluttede turen ca. kl. 14.30.

Gråkrager ved Lystrup Strand. Foto: Flemming V. Larsen.
Inden turen endeligt gik hjemad, var vi dog nogle der lige ville hen til Hevringholm Strand også for at se lidt
nærmere på fuglene der, og der lå ganske rigtigt 3 Lysbugede Knortegæs, og der gik en lille flok Almindelige
Ryler rundt. Desuden stod en lille flok Rødben og skuttede sig, og endelig kom en enkelt Fløjlsand forbi.
Artslisten blev noteret til: Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Skarv, Sangsvane, Lysbuget
Knortegås, Gravand, Spidsand, Pibeand, Gråand, Hvinand, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Stor Skallesluger,
Strandskade, Alm. Ryle, Rødben, Storspove, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Gråkrage, Ravn og Spættet
Sæl.
Torsdag d. 15. marts: Gråkragetur til Brabrand Sø.
Endnu en kold tur med Gråkragerne. 17 deltagere mødte op på parkeringspladsen ved Natursamarbejdet,
Louisevej 100, Brabrand kl. 10.00 til en dag med temperaturer under frysepunktet, og en strid blæst der fik
det til at føles bidende koldt.

Gråkrager ved fugletårnet på nordsiden. Foto: Flemming V. Larsen

Fra parkeringspladsen fulgte vi stien ned til fugletårnet ved Brabrand Sø, hvor der tæt på bredden lå en lille
flok Pibeænder, nogle Grågæs og en flok Skarver. Desuden kunne vi gennem kikkerterne og teleskoperne se
nogle Store Skalleslugere ligge over ved den modsatte bred. En stor del af søen var dog stadig isdækket, og
således stort set fugletom, kun i de isfrie områder var der fugle. Grønbenede Rørhøns var der flere af,
ligesom Gråænder, Troldænder og nogle Taffelænder.

Pibeænder. Foto: Flemming V. Larsen
Fra tårnet gik turen videre ned til broen over Aarhus Å, ved udløbet fra søen. Undervejs blev det til lidt
småfugle i krattene omkring stien, list Grønirisk, men mest Musvitter og Blåmejser.
Ved broen var der igen Grønbenede Rørhøns, der var Blishøns, Hætte- og Stormmåger og Skarver, og
længere nede af åen lå nogle få Store Skalleslugere, som senere fik selskab af flere. Flemming Larsen kunne
desuden udpege Isfuglens redehul for os, men selv Isfuglen fik vi desværre ikke at se.

Store Skalleslugere. Foto: Flemming V. Larsen

List forblæste og kolde vendte vi nu tilbage til bilerne og kørte ud til vestenden af søen for at gøre et stop
ved parkeringspladsen ved Byleddet/Søskovvej. På marken ned mod Brabrand Sø lå der flere Grågæs og
Pibeænder. Desuden var der nogle få Sangsvaner.

Sangsvane og Grågæs. Foto: Flemming V. Larsen
Videre mod næste stop, som var Stavtrup gamle station ved den tidligere Hammelbane. Her var det tid til
frokost inden turen gik videre til fods ad Brabrandstien til broen over Døde Å.
Undervejs fik vi lige et glimt af en Stor Flagspætte, og hvor der blev udsigt over de oversvømmede enge
blev nogle Spidsænder spottet.

Spidsænder. Foto: Flemming V. Larsen

Ved Døde Å lå en del Krikænder, flere Pibeænder, flere Blishøns og flere Pibeænder, som flittigt lod os
forstå hvorfor de hedder Pibeænder. En enkelt Fiskehejre blev det også til.

Krikænder ved Døde Å. Foto: Flemming V. Larsen
Efter nogen tid ved broen vendte vi nu retur mod bilerne. Inden turen afsluttedes ved disse valgte vi dog
lige at gøre et kort besøg ved fugletårnet i Stavtrup, og knapt var vi kommet op i tårnet før en Havørn blev
set stående ude på søen, enten på noget is, eller i noget lavt vand. Inden længe lettede ørnen dog og satte
kursen nordover, formodentlig på vej hjem mod Egå Engsø, og dermed satte vi andre også turen hjemover.
Følgende arten blev noteret: Skarv, Fiskehejre, Sangsvane, Grågås, Spidsand, Gråand, Pibeand, Krikand,
Taffeland, Troldand, Stor Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Grønbenet Rørhøne, Svartbag, Stormmåge,
Hættemåge, Stor Flagspætte, Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Blåmejse, Musvit, Spætmejse (hørt),
Husskade, Allike, Gråkrage, Råge, Grønirisk, Skovspurv, men der er helt sikkert flere jeg ikke har fået
noteret.
Se også Flemming Larsens galleri på http://gallery.vtour.dk/grk/180315/index.html

Onsdag d. 11. april: Gråkragetur til Uldum Kær.
35 deltagere mødte op denne lidt kolde og blæsende formiddag. Da der nogle dage forinden var meldt
Blåhals fra lokaliteten var første punkt at forsøge at finde den. Vi gik derfor målrettet efter det sted hvor
den var set, men uden i første omgang at finde den. Det viste sig senere at vi faktisk var gået lidt for langt.
Til gengæld fandt vi så en Dobbelt Bekkasin liggende langt ude på engen, medens en anden vimsede lidt
rundt om den og i en lille sø nær ved lå en stor flok Krikænder.
Tilbage af stien blev Blåhalsen opdaget siddende syngende i en busk få 10-15 meter fra stien vi stod på.
Heldigvis var fuglen ret samarbejdsvillig, og blev i umiddelbar nærhed indtil vist stort set alle havde fået den
at se.

Blåhals. Foto: Allan Bøgedal

Blåhals. Foto: Flemming Larsen

Da den endelig forsvandt gik vi tilbage mod fugletårnet og frokosten. Fra fugletårnet var der udsigt til
Spidsand, Knarand, nogle Pibeænder, flere Krikænder og Stor Skallesluger.
Efter maden var det blevet tid til en tur ud ad stien ned over Gudenåen. Det blev en lang spadseretur uden
de helt store oplevelser, men Rørhøg blev det da til, og en Rød Glente kom også forbi.

Gråkrager i Uldum Kær. Foto: Else Oltmann
Nogle arter blev det da til, men havde det været knapt så blæsende havde det sikkert givet lidt flere
småfugle, ligesom en tur i maj nok kunne have givet flere vadefugle og sangfugle.
Denne gang fik jeg noteret følgende: Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gravand,
Gråand, Krikand, Pibeand, Spidsand, Knarand, Stor Skallesluger, Rød Glente, Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk,
Fasan, Vibe, Dobbelt Bekkasin, Stormmåge, Hættemåge, Svartbag, Ringdue, Engpiber, Hvid Vipstjert,
Gærdesmutte, Sydlig Blåhals, Gransanger, Råge, Gråkrage, Stær, Rørspurv.
Som sædvanlig har Flemming Larsen lavet et galleri med billeder fra turen:
http://gallery.vtour.dk/grk/180411/

Krikænder. Foto: Flemming Larsen

Spidsand. Foto Flemming Larsen

Tirsdag d. 15. maj: Gråkragetur til Vejlerne.
Mødestedet var denne gang vi det flotte center ved Bygholm Vejle, hvor de 18 deltagere samledes kl.
10.00. Vi havde denne gang en deltager fra USA med, Pamela Cubberly, som forudgående havde kontaktet
os.

Mødestedet ved Bygholm Vejle. Foto: Else Oltmann

Bygholm Vejle er jo altid god for en del spændende fugle, og inden længe havde vi da også spottet Traner,
Klyder, Skestorke, Stenvender og adskillige Grågæs og Bramgæs. Stilllits var faktisk noget af det allerførste
da der fløj lidt rundt i buskadset ved kanalen langs vejen. Desuden så vi Alm. Ryle, Fjordterne, Spidsand, og
en Havørn kom forbi.

Klyde ved Bygholm Vejle. Foto: Else Oltmann
Fra Bygholm Vejle skjulet kørte vi nu videre om østsiden af området op til Kraptårnet, hvor vi gik ad stien ud
til tårnet for at se Sølvhejre, Brushane, Hvidklire, Svaleklire, Atlingand, Sortklire og Stor Kobbersneppe og
igen Havørn. To forskellige endda!
Næste stop videre rundt blev Han Vejle området med skjul og gangbroer igennem rørskoven ud til yderste
platform, hvor der var borde og bænke, så vi kunne indtage vores medbragte frokost under komfortable
forhold.
Vi havde naturligvis håbet på samtidig at kunne få nogle Skægmejser at se, da de ofte holder til her.

Rørspurv. Foto: Else Oltmann.

Desværre ville de ikke denne dag samarbejde, så dem fik vi ikke med. Til gengæld lavede en Rørhøg en flot
opvisning, og Rørdrummen lod sig høre flere gange ligesom Gøgen gav sat akkompagnement med.

Han Vejle skjulet. Foto: Else Oltmann
Efter veloverstået frokost kørte vi videre til Kærup Holme skjulet, hvor vi så Mudderklire, Taffeland, Rødben
og flere Rørhøge, men her var det desværre Sortternerne der skuffede.
Fra Kærup Holme gik turen videre til tårnet ved Tømmerby Fjord. Som sædvanlig var dette sted dog ikke
den store oplevelse, men lidt blev det da til, bl.a. Gråstrubet Lappedykke, selvfølgelig Troldand og Grågås
og lidt andre arter.

Vi lytter og ser efter Blåhals, den blev muligvis hørt. Foto: Else Oltmann.

Tiden var nu ved at være fremskreden så vi valgte at spinge over Arup Vejle skjulet og returnerede mod
Bygholm Vejle for at tage afsked. Undervejs gjorde vi dog et stop ved Glombak hvor vi bl.a. så Skeand og
flere af de arter vi allerede havde set tidligere.
Mange fugle blev det til, som altid ved Vejlerne, og følgende blev noteret:
Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Skarv, Rørdrum, Sølvhejre, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane,
Grågås, Bramgås, Gravand, Krikand, Gråand, Spidsand, Atlingand, Skeand, Taffeland, Troldand, Havørn,
Rørhøg, Musvåge, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Trane, Strandskade, Klyde, Vibe, Alm. Ryle, Brushane, Stor
Kobbersneppe, Sortklire, Rødben, Hvidklire, Svaleklire, Mudderklire, Stenvender, Hættemåge, Stormmåge,
Fjordterne, Ringdue, Gøg, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Solsort, Sivsanger, Gransanger,
Løvsanger, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Stær, Skovspurv, Bogfinke, Stillits og Rørspurv.

Rørsanger. Foto: Else Oltmann

Rørhøg. Foto: Else Oltmann

Mandag d. 11. juni: Gråkragetur til Vorup Enge, Hornbæk Enge og Fladbro.
De 21 deltagere mødtes kl. 09.00 ved det flotte Naturcenter i Randers, hvorfra vi gik langs Gudenåen over
til Fugletårnet på Vorup Enge på den modsatte side af åen. Undervejs fik vi dog lige et eksotisk indslag med
en sommerfugl undsluppet fra Randers Regnskov. Der var dog ikke det store at se fra fugletårnet, men en
Rørhøg ude over engene så vi da. Inden længe var vi undervejs tilbage til Naturcentret. Turen gav dog også
lidt sangere i buskene langs stien foruden at en Stor Flagspætte kom forbi.

Sommerfuglen. Foto: Else Oltmann

Sommerfuglens overside. Foto: Else Oltmann

Inden vi forlod Naturcentret skulle fugletårnet nedenfor centret dog også lige have en besøg, men uden at
det gav noget synderligt ekstra. Overalt var der dog et virvar af Mursejlere overalt over engene, helt
fantastisk med så mange mursejlere på så samlet et område!

Rørhøg over engene. Foto: Else Oltmann
Næste stop var rastepladsen ved E45 motorvejen mod nord, lige før Gudenåen. Vi gik ned til fugletårnet,
som husede en Landsvalerede, og forældrefuglene aflagde os visit flere gange medens vi stod i tårnet. Også
her var der lidt tomt for fugle, men vi hørte da lige kort en Nattergal, så en Spurvehøg og hørte en
Gærdesmutte og en Munk.
Tilbage til rastepladsen, hvor det nu var frokosttid til akkompagnement af Rågerne, der har en lille koloni
med 9 reder i træerne omkring.

Frokost. Foto: Else Oltmann
Herefter gik turen så til fods ad stien ned til broen over motorvejen og videre til Hornbæk Enge. Stadig på
Vorup Enge kom dog nok turen største hit med en Sortklire og en enkelt Skægmejse. Desværre var denne
Skægmejse den eneste det blev til på hele turen. Her var også udsigt til Knarand, Toppet Lappedykker ,
adskillige Knopsvaner, Pibeænder og Krikænder.

Sortklire. Foto: Else Oltmann
Videre til Hornbæk Enge med Skeænder, Grågæs, Knopsvaner, Viber, Troldænder, Krikænder, Knarænder,
og Toppede Lappedykkere.
Efter at have set det vi ville returnerede vi endnu engang til bilerne, som bragte os til turens sidste stop ved
Fladbro. Vi gik gennem skoven ned til åen og hørte undervejs Løvsanger, så flere mursejlere og Svaler, lidt
Blishøns, Knopsvaner og en flot Rørhøg han, som hentede redemateriale ude over engene for at bringe det
til reden på den anden side Nørreå. Turen afsluttede ved at vi returnerede langs Nørreåen tilbage til vejen
og parkeringspladsen, hvor vi sluttede kl. lidt over tre.

Grågæs m.m. ved Hornbæk Enge. Foto: Else Oltmann
Artsliste: Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Skeand, Knarand, Krikand Pibeand, Gråand,
Troldand, Rørhøg, Spurvehøg, Tårnfalk, Blishøne, Vibe, Sortklire, Ringdue, Bysvale, Landsvale, Mursejler,
Gøg, Stor Flagspætte, Gærdesmutte, Munk, Løvsanger, Skovsanger, Nattergal, Gransanger, Rørsanger,
Musvit, Blåmejse, Skægmejse, Gråkrage, Råge, Bogfinke, Skovspurv + det som jeg som sædvanligt ikke fik
noteret!

Torsdag d. 16. august: Gråkragetur til Endelave.
Alle 32 deltagere mødtes på Pendlerparkeringen ved Horsens Nord, hvor vi fordelte os i de 8 biler der var
reserveret plads til på færgen til Endelave. Herfra gik turen så videre til Snaptun hvor vi skulle ombord. Her
kunne vi hurtigt se at det var godt vi havde reserveret plads idet de senere ankomne biler måtte holde i kø
langt op i byen.

Snaptun. Foto: Dion Nielsen
Vi havde så lige en god times sejlads til Endelave, hvor vi undervejs spejdede efter havfugle og især ved
Møllegrunden var opmærksomme på om vi kunne se nogle sæler. Det var dog lige lovligt langt ude til at vi
kunne se noget med sikkerhed, bortset fra en lang række Skarv der tegnede sig som en lang sort stribe, og
på vandet var der kun lidt Ederfugle.

På vej mod Endelave. Foto: Ole Jensen
Vel ankomne til Endelave stilede vi mod første stop ved P-Pladsen ved Klinten. Få hundrede meter før
ankomsten dertil blev en Rød Glente spottet, og knapt var vi ude af bilerne før der blev råbt Havørn og 2
stk. kunne ses ude mod øst. Snart efter var det Rørhøgenes tur til at give opvisning, og to af disse kunne
ligeledes ses ude mod øst. Også mod nordvest var der snart Rørhøg i luften, så minimum tre kunne ses fra
stedet. Sikke en modtagelse!

Ved P-Pladsen startede vi med at indtage de medbragte rundstykker selv om disse måtte dele
opmærksomheden med Havørnene og Rørhøgene i luften.
Vi gik nu ned til stranden og hen til Klinten for at spejde efter især Tejst. Dem så vi nu ingen af, men to
Mudderklire blev det dog til, selv om de konstant flyttede sig længere væk jo tættere vi kom på dem. Der
var også en del Ederfugle på vandet, ligesom de obligatoriske måger.

På vej mod Klinten. Foto: Helle Sørensen
Fra Klinten kørte vi op til fugletårnet ved Flasken, hvor frokosten blev indtaget. Ved Flasken var der rigtigt
mange vadefugle, og rigtigt mange forskellige arter, bl.a. de flotte Islandske Ryler, masser af Hjejler,
Strandhjejler, Klyder, Lille Kobbersneppe og masser andet. Se selv artslisten nedenfor. Det var næsten som
om at jo mere vi så ud over området, jo mere dukkede der op.
Planen var nu at køre videre til Øvre, men det viste sig desværre at vejen derud var lukket for bilkørsel, og
at skulle gå vurderes at ville tage for lang tid, der var jo stadig en færge vi skulle nå for at komme hjem, især
i betragtning af at det var dagens sidste afgang.

Hvor skal vi hen herefter? Foto: Dion Nielsen
Vi valgte derfor at køre ud på Lynger i øens sydøstende. Der var nu ikke det store antal fugle, kun lidt
Ederfugle på vandet. Vi mødte dog en af de lokale indbyggere, som kunne fortælle os at årsagen til
lukningen af vejen til Øvre skyldtes brandfaren som følge af tørken, og efter den efterfølgende regn var
vejen desuden blevet så blød at man kørte fast i sandet på vej derud.
Der var nu ikke mere på programmet, og det deltagerne kunne nu i bilerne selv beslutte hvor man ville
tilbringe den sidste tid på øen. Nogle kørte tilbage til havnen, købte en is, og gik rundt i området for at se
hvad der kunne være her. Det blev til en Stenpikker, en del Hvide Vipstjerter, Gråspurve og Tornirisk, samt
en flok Toppede Skalleslugere. Andre kørte tilbage til Flasken, og fik der en Vandrefalk med på listen.
Kl. 16.10 gik færgen retur, og her tog vi så afsked for at køre i spredt flok tilbage mod Pendlerpladsen ved
Horsens for at aflevere dem der skulle over i egne biler.

En flok hjejler langt ude på marken. Foto: Helle Sørensen

Artsliste: Rød Glente, Havørn, Rørhøg, Hjejle, Bysvale, Landsvale, Skarv, Mursejler, Ringdue, Gulspurv,
Mudderklire, Islandsk Ryle, Alm. Ryle, Strandhjejle, Hvidklire, Klyde, Strandskade, Lille Kobbersneppe, Stor
Regnspove, Vibe, Svaleklire, Stenvender, Musvåge, Hvid Vipstjert, Toppet Skallesluger, Svartbag, Sølvmåge,
Hættemåge, Gråspurv, Tornirisk, Splitterne, Stær, Stenpikker, Tornirisk, Gråkrage, Vandrefalk, Kanin, Hare,
Marsvin.
Onsdag d. 12. september: Gråkragetur til Egå Engsø.
Da alle var samlet på parkeringspladsen ved Viengevej blev det til 14 deltagere. Vi startede med at gå ud
langs søen til fugletårnet, ivrigt spejdende efter om der skulle være Havørne i sigte. Der var der nu ikke,
men en Tårnfalk lod sig da se. Desuden en del Canadagæs, en flok Hjejler og selvfølgelig masser af Grågæs.

Skeand. Foto: Else Oltmann

Viber og Hættemåger. Foto: Else Oltmann
Ved tårnet var der udsigt til engen, hvor der ligeledes stod nogle Hjejler, en del Viber og på vandet
Troldænder, Blishøns, Krikænder nogle Taffelænder, Knarænder, Skeænder og Spidsænder. Desuden en
enkelt Dobbeltbekkasin og en Rørhøg. Også et par enkelte af årets sidste Mursejlere nåede vi at få at se.

Enlig svale! Foto: Else Oltmann
Fra tårnet fortsatte vi ud mod enden af søen, hvor vi så Grønirisk, Mudderklire og i vegetationen ved åens
udløb kunne vi i lang tid betragte en flok Stillits og en lille flok Bynkefugle der fouragerede på planterne. I
fravær af Havørnene måske turens højdepunkt.

Bynkefugl. Foto: Else Oltmann
Her afsluttede vi turen og gik raskt tilbage til bilerne.
Notesbogen viste: Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Canadagås,
Grågås, Krikand, Knarand, Spidsand, Skeand, Troldand, Taffeland, Rørhøg, Tårnfalk, Blishøne, Hjejle, Vibe,
Dobbelt Bekkasin, Mudderklire, Hættemåge, Sølvmåge, Landsvale, Bysvale, Mursejler, Bynkefugl, Musvit,
Skovskade, Husskade, Gråkrage, Bogfinke, Grønirisk og Stillits.
Tirsdag d. 9. oktober: Gråkragetur til Gyldensteen Strand.
Flot vejr, om end en anelse diset, masser af fugle, godt selskab af i alt 17 deltagere. Hvad mere kan man
ønske sig.
Vi mødtes ved Dæmningsmindetårnet, hvor vi så de første Toppede Skalleslugere, Tårnfalk, Hjejleflokke,
Almindelige Ryler, Pibeænder, Viber i massevis, Toppede Lappedykkere, og en lille flok af hvad vi kun kunne
til at være Lille Lappedykker ud fra form, farve og tilsyneladende den lille opstopper bagdel. De lå dog ret
stille på vandet uden den sædvanlige konstante dykken, og var lige vel langt ude til endelig bestemmelse.

Grågæs og Blisgæs. Foto: else Oltmann
Vi kørte derfra videre ud til Egensehytten, hvor der på engen nedenfor stod en flok Grågæs og en hel del
Bramgæs. Mellem Grågæssene viste der sig desuden af være minimum tre Blisgæs. På vandet en del
Knarænder, Krikænder, nogle Skeænder og mange Pibeænder. Der var også Hvidklire, Mudderklire og
Almindelige Ryler, samt flere Lille Lappedykker, som nu kunne bestemmes med sikkerhed.
Kort efter ankomsten til stedet viste der sig tre havørne over skoven på modsatte side af søen. Disse
underholdt os længe inden vi satte kursen tilbage mod parkeringspladsen, hvor vi fik fremvist en desværre
dødfunden Natugle, som formodentlig var trafikdræbt på vejen forbi.

Arne viser den trafikdræbte Natugle. Foto: Else Oltmann

Næste destination var Eriksholm med Åge V. Jensens flotte center, hvor vi startede med frokost og kage
idet en af deltagerne havde været så betænksom at holde ind ved bageren i Brenderup og købe, ja,
naturligvis Brunsviger.

Frokost med Brunsviger. Foto: Else Oltmann
Fra Eriksholm gik vi ud til Langø Mølle, hvor vi igen så Havørn, som kom ret tæt forbi os, en gammel fugl
med helt hvis hale. Desuden en enkelt Klyde samt Grågæs, Pibeænder og andet. En opmærksom deltager
fandt da også en flot Vandrefalk siddende på nogle brædder på den anden side af søen i reservatet. Jeg tror
alle fik set den, og den var da også stationær i al den tid vi var der.

Havørn. Foto: else Oltmann
Fra Langø Mølle gik vi retur mod Eriksholm med et enkelt stop ved et af udsigtspunkterne over Engsøen fra
Plantagen. Her kom et par musvåger over, den ene desværre fejlbestemt af turlederen til Fiskeørn på grund
af den lyse farve, farvetegningen og måden den opførte sig på. Heldigvis kunne et foto efterfølgende
korrigere fejltagelsen.

Musvåger. Foto: Else Oltmann
Tilbage ved Eriksholm besluttede vi at også Pumpehuset skulle have en chance, så turen gik nu videre
derud, hvor vi undervejs skræmte en del Grågæs op, så nogle Bramgæs, en enkelt Sanglærke og en del
Engpibere.
Ved pumpehuset sås igen Taffeland, Troldand, dagens første Strandskade og en enkelt Spættet Sæl lå og
solede sig på en sten.
Klokken var nu blevet 15.00 og vi skulle afslutte turen, det gik hastigt tilbage mod parkeringspladsen hvor vi
tog afsked og kørte hver til sit.

Æg ved Eriksholm. Foto: Else Oltmann
Følgende arter blev noteret, men som sædvanligt er der sikkert glem nogle: Toppet Lappedykker, Lille
Lappedykker, Skarv, Knopsvane, Grågås, Blisgås, Bramgås, Gravand, Pibeand, Knarand, Krikand, Skeand,
Taffeland, Troldand, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Havørn, Musvåge, Tårnfalk, Vandrefalk, Klyde,
Strandskade, Hjejle, Strandhjejle, Vibe, Alm.Ryle, Mudderklire, Hvidklire, Storspove, Svartbag, Sølvmåge,
Hættemåge, Engpiber, Sanglærke, Sangdrossel, Gransanger, Gråkrage, Stær, Stillits og endelig Spættet Sæl.

Mandag d. 12. november: Gråkragetur til Lille Vildmose.
Også denne gang var der stor tilslutning til turen til Lille Vildmose med 32 deltagere.
Vi mødtes ved Lille Vildmosecentret og startede turen med at gå ud til den nyetablerede Birkesø med det
flotte skjul, som dog led af at vinduerne var fuldstændigt duggede til, ikke kunne åbnes og derfor var
næsten umulige at se igennem. Vi endte derfor med at stå udenfor skjulet for at kunne overskue søen.

Et udvalg af deltagerne med Birkesø. Foto: Else Oltmann
Som de fleste andre nyetablerede/genoprettede søer var der her et rigt fugleliv med masser af ænder og
en stor flok hjejler der konstant fløj frem og tilbage over søen. Der var masser af pibeænder, der var
troldænder, taffelænder, krikænder og spidsænder. Desuden stod en sølvhejre henne i den modsatte ende
af søen, og en lille skallesluger hun lå ude på vandet. Nogle store kobbersnepper gik også rundt derude, og
også et par sortklirer blev spottet.

Birkesø med hjejleflok. Foto: Else Oltmann

En stor tornskade sad i toppen af et træ lidt fra bredden, og snart kom også et par havørne forbi, hvoraf
den ene i længere tid slog sig ned i et træ, vel ovre i nærheden af Toftesø.
En tårnfalk musene ude over engområderne omkring søen og endelig kom en blå kærhøg flyvende ind over
arealet.
Tiden gik, og snart gik vi også tilbage til centret, hvor det nu var blevet tid til frokost, dog afbrudt af en flok
kvækerfinker, nogle gulspurve, spætmejse og vindrosler.

Stop på Grønvej. Foto: Else Oltmann
Efter frokosten kørte vi nordpå i mosen ad Grønvej, hvor vi gjorde holdt for at se på en flok Sædgæs lidt
ude på markerne. De fleste taigasædgæs, men mon ikke også der var nogle få tundraditto imellem? På
markene var der desuden en flok viber og stære, og nogle gråsisken sad i nogle buske. Lidt længere nordpå
ad Grønvej fik vi følgeskab af en musvåge, som sad på en pæl i vejsiden. Vi stoppede ud for den, men det
var alligevel for meget, så den lettede og flyttede sig 3 pæle længere op ad vejen, vi kørte op til den og
stoppede, hvorefter den igen flyttede sig 3 pæle. Dette gentog sig 4-5 gange, hvorefter den endelig
returnerede ned ad vejen.

Musvåge ved Grønvej. Foto: Else Oltmann

Fra Grønvej kørte vi om til P-pladsen ved Rovfugletårnet på Ny Høstemarkvej. Herfra gik vi ad den glatte
plankesti ud til tårnet for at se efter kongeørne. Der syntes dog at være ret fugletomt, men efter nogen tid
var der dog en der så noget ovre i et træ på den modsatte side af lysningen, og med teleskoperne rettet
imod stedet kunne det da også identificeres til at være kongeørn.
Også en grønspætte blev set, og desuden lidt forskellige småfugle, især på vejen retur til bilerne.

Kongeørn. Foto: Else Oltmann
Næste mål var nu Høstemarkstårnet, men først stoppede vi på Hegnsvej hvorfra vi havde udsigt til et par
elge, som gik og fouragerede i buskadset mellem de vandfyldte gravefelter. Det meste af tiden gik de dog
lidt skjult i vegetationen så kun hovederne kun ses. Endelig kom de dog frem og kunne betragtes i deres
helhed.

Elg. Foto: Else Oltmann
Ved Høstemarktårnet blev den største begivenhed de betydelige flokke af gæs der gik på markerne. Her var
masser af grågæs, en stor flok bramgæs, masser af blisgæs og en del canadagæs. Desuden var der en hel
del canadagæs, og lidt længere sydpå en lille flok sangsvaner.
Det var nu tid til afsted og turen gik herefter hjemad, med et kort blik på de mange sangsvaner der gik på
en mark syd for Birkesøvej, de var allerede spottet om formiddagen på turen inden vi kom til
Vildmosecentret, og de blev således både det første og sidste vi så på turen.
Artslisten denne gang blev: Gråstrubet Lappedykker, Sølvhejre, Fiskehejre, Sangsvane, Sædgås, Blisgås,
Grågås, Canadagås, Bramgås, Pibeand, Krikand, Gråand, Spidsand, Taffeland, Troldand, Lille Skallesluger,
Havørn, Blå Kærhøg, Spurvehøg, Musvåge, Kongeørn, Tårnfalk, Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle,
Dobbeltbekkasin, Stor Kobbersneppe, Sortklire, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Grønspætte, Stor
Flagspætte, Sanglærke, Engpiber, Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Sjagger, Vindrossel, Halemejse, Blåmejse,
Spætmejse, Stor Tornskade, Skovskade, Husskade, Råge, Gråkrage, Ravn, Stær, Bogfinke, Kvækerfinke,
Stillits, Grønsisken, Bjergirisk, Dompap og Gulspurv.
Onsdag d. 12. december og torsdag d. 13. december: Gråkragetur til Stubbe Sø.
På grund af den store tilslutning i 2017, hvor der blev tilføjet en ekstra tur i sidste øjeblik, var der i år
planlagt ture på to, efter hinanden følgende, dage. Begge dage blev fuldt besat med 24 deltagere pr. dag.
Der blev åbent for tilmelding onsdag d. 15. november og allerede torsdag d. 16 omkring middagstid var alt
optaget for begge dage.
Som sædvanligt mødtes vi ved Dagli´Brugsen i Tirstrup, hvor vi samledes i færrest mulige antal biler, og
kørte herfra samlet til BogPeters Hytte på Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø, hvor dagen forløb
stort set som på turene i de tidligere år. Det vil sige en indledning med kaffe og rundstykker, hvor Anton
fortalte lidt om reservatet. Hytten var som sædvanligt varmet dejlig op og kaffen brygget af nogle af
medlemmer fra reservatets arbejdsgruppe. Foderbrættet uden for vinduerne var også fyldt op, og der var
en del mejser der fouragerede der. Se selv artslisten, hvor alle mejserne var tilstede på foderbrættet.
Desuden var der Stor Flagspætte, Træløber og Spætmejse.

BogPeters Hytte. Foto: Else Oltmann
Efter morgenmaden gik turen så ned til søbredden med udsigt over Stubbe Sø, hvor vi så en lille flok Lille
Skallesluger ligge ovre i østenden af søen. Der var også Krikand, Hvinand og en del Troldænder foruden en
stor flok Taffelænder.
En flok Lille Korsnæb sad i et træ ved bredden, men flok bort da vi kom, og efter nogen tid kom en Rød
Glente over.

Halemejse. Foto: Else Oltmann
Da det var ved at være frokosttid vendte vi tilbage til hytten for at spise vore medbragte madpakker, og
derefter gik turen så om til fugletårnet ved østsiden af søen. Her var det nu stort set de samme fugle vi
kunne se, som vi havde set fra Fugleværnsfondens areal. Dog lidt tættere på. Desuden var der mindst to
vandrikser der lod deres hyl høre fra rørskoven. De lod sig dog ikke se.

Topmejse og Sumpmejse. Foto: Else Oltmann

Ved fugletårnet sluttede turen, og alle kørte nu hver til sit, nogle vistnok op for at forsøge at se de Røde
Glenter flyve til overnatning længere oppe på Djursland.
Ovenstående er en beskrivelse af turen onsdag. Turen torsdag forløb dog nogenlunde på samme måde, dog
således at vi allerede kort efter at være kommet ned til søen om formiddagen, kunne spotte en havørn
siddende i et træ på den modsatte side af søen. Desuden var de små korsnæb lidt mere stationære, så vi fik
set dem lidt bedre. Til gengæld kom den Røge glente ikke forbi, og vandrikserne ovre ved fugletårnet var
tavse.
Til slut bare en tak til alle deltagerne for den store opbakning til arrangementet, og til de af arbejdsgruppen
der var så venlige at varme op, lave kaffe til os, og rydde op bagefter.

Ved fugletårnet på østsiden af Stubbe Sø. Foto: Else Oltmann
Artslisten ser således ud:
Skarv, Fiskehejre, Grågås, Gråand, Krikand, Taffeland, Troldand, Hvinand, Lille Skallesluger, Havørn (kun
torsdag), Rød Glente, (kun onsdag), Musvåge, Vandrikse hørt (kun onsdag), Hættemåge, Ringdue, Stor
Flagspætte, Musvit, Sortmejse, Blåmejse Topmejse, Sumpmejse, Halemejse, Spætmejse, Træløber,
Gråsisken, Grønsisken, Lille Korsnæb.

