RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES TURE 2020
Tirsdag d. 14. januar: Gråkragetur til Kolindsund.

Sangsvane. Foto: Else Oltmann
Trods den dårlige vejrudsigt var der dog mødt 31 deltagere op på Parkeringspladsen kl. 10.00, også selv om
flere havde besvær med at finde stedet. Regnen stoppede dog som planlagt netop som vi skulle starte
turen, hvor første punkt på dagsordenen var en tur ud ad Sundvejen. Det blev dog ikke til de store
fugleoplevelser denne dag, og de forventede mange Sangsvaner lod sig ikke se, det blev blot til nogle gange
få i en lille vandsamling på en mark og nogle få overflyvende. Lille Lappedykker blev spottet i en af
sidekanalerne og nogle rådyr kunne ses et stykke ude. En gåtur skader dog aldrig, og et stykke ude skræmte
vi et par Agerhøner op og nogle grupper af småfugle fløj rundt og satte sig flere gange i nogle træer, hvor
de blev bestemt til at indeholde Gulspurv, Bomlærke, Grønsisken m.m.

Rørspurv. Foto: Else Oltmann

Pumpestationen ved Fannerup. Foto: Else Oltmann
Turen gik nu tilbage til bilerne for at køre videre til pumpestationen i Fannerup i håb om at se lidt mere der.
Vi startede her med at indtage vores medbragte mad, for derefter at gå ned til pumpestation, hvor Thøger
Pauli fra foreningen Kolindsunds Venner fortalte lidt om foreningen og sundet, hvorefter vi gik en tur langs
Nordkanalen, hvor vi så flere Lille Lappedykker, men ellers var der også her lidt tomt denne dag.
Sangsvanerne var også her fraværende bortset fra nogle få små flokke langt ud. Vi fik dog set et par
overflyvende Rød Glente og nogle Rådyr inden vi afsluttede turen.

Thøger Pauli fortæller. Foto: Else Oltmann
Artslisten kom til at se således ud: Lille Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås,
Gråand, Rød Glente, Musvåge, Tårnfalk, Agerhøne, Fasan, Hættemåge, Stormmåge, Ringdue, Sanglærke,
Gærdesmutte, Sjagger, Solsort, Blåmejse, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Skovspurv, Bjergirisk,
Grønsisken, Rørspurv, Gulspurv, Bomlærke, Rådyr.

Mandag d. 17. februar: Gråkragetur til Vilsted Sø.
Nok noget af det værste vejr vi endnu har haft til en Gråkragetur! Ikke underligt at vi denne gang kun var 11
deltagere.

Gråkrager i blæst. Foto: Else Oltmann
Turen startede kl. 10.00 ved parkeringspladsen ved Sjørupvej, hvor der stod en stiv blæst ind fra
Limfjorden, det meste af tiden iblandet lidt regn. Fuglene var da også noget tilbageholdende med at vise
sig, bortset fra en flok stære, en del hvinænder på søen og et par knopsvaner. Efter lidt nærmere eftersyn
rundt i kanterne blev det dog også til nogle gråænder, lidt krikænder og lidt pibeænder. Nogle mente også
at have set sølvhejre.

Stære i blæst. Foto: Else Oltmann

I håb om lidt mere gik vi over i fugletårnet, hvor vi på vej derover så nogle få sanglærker, og fra tårnet nogle
grågæs.
Turen gik nu videre til parkeringspladsen ved sydenden af søen, hvorfra vi havde udsigt til et par lille
lappedykker, nogle grågæs og sangsvaner inde på en mark, og netop som vi skulle til at gå tilbage til bilerne
kom en stor flok bramgæs over, og slog sig ned.

Bramgæs i blæst. Foto: else Oltmann
Næste stop var planlagt til at være ved Vitskøl Kloster, med lidt observation ud over engene ved
Limfjorden, men har var så blæsende at det straks blev opgivet, og vi fortsatte derfor til Ranum, med kurt
mod Ranum Søhus, et fint sted ved en shelterplads, hvor huset gav mulighed for at indtage frokosten
indendørs, og hvor der oven i købet var nogle få brikse hvor der havde været mulighed for en middagslur,
hvis vi havde følt for det. Efter frokosten blev det i stedet til lidt observation via de store vinduer ud mod
søen, og dette gav da også en blå kærhøg, yderligere to lille skallesluger og nogle store skalleslugere.

Frokost i Ranum Søhus. Foto: Else Oltmann

Nå, vi skulle jo ud i blæsten igen, og kørte nu om til turens sidste stop ved p-pladsen i Vilsted.
Her gav det lille lappedykker, toppet lappedykker i sommerdragt, krikand, troldand og igen nogle
hvinænder.

Sidste stop i Vilsted, i læ. Foto: Else Oltmann
Trods vejret blev det dog til en del arter: Lille Lappedykker, Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre,
Søjvhejre?, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Pibeand, Gråand, Spidsand, Krikand,
Troldand, Hvinand, Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Blå Kærhøg, Musvåge, Tårnfalk, Blishøne, Vibe,
Ringdue, Stormmåge, Sølvmåge, Sanglærke, Solsort, Gråkrage, Stær.

Mandag 17. august: Kølsen-Skals Engsø
Som kom vi endelig i gang igen med gråkrageturene efter forårets og sommerens aflysninger på grund af
situationen omkring Corona virus. Turen gik til Kølsen-Skals Engsø ved Skals Ås udløb til Hjarbæk Fjord.
Vi mødtes kl. 10.00 ved parkeringspladsen på Brunbankevej, som vist sig at være alt for lille til de 20
deltagere og alle deres biler. De lykkedes dog at få placeret alle således at også de øvrige besøgende
kunne komme ud.

Fiskeørn. Foto: Else Oltmann

Gråkrager. Foto: else Oltmann

Fra P-pladsen gik turen op til den tidligere jernbanebro over Skals Ås udløb, men allerede på vej derop
blev som det allerførste spottet en Fiskeørn der stod og svævede ude over kanten af Hjarbæk Fjord.
Oppe ved broen kunne vi se adskillige Fiskehejrer der stod rundt omkring ved fjorden og engene, ligesom
der var en flok Dobbelt Bekkasiner og Viber der fløj rundt ved bredden af fjorden. Også nogle Grågæs,
Knopsvaner, Landsvaler og Hvide Vipstjerter blev set og en Vandrikse lod sig høre. Der var dog meget lidt
liv i rørskoven og der blev forgæves spejdet og lyttet efter Skægmejser.

Dobbeltbekkasiner. Foto: Else Oltmann
Det blev efterhånden frokosttid, og efter vel overstået frokost gik turen nu ad stien ud mod engsøen. Her
blev set Rørhøg, masser af Lille Lappedykker, en Sølvhejre, nogle Brushaner, Rødben og rigtig mange
Dobbeltbekkasiner. Fiskeørnen lod sig også se flere gange.

Sølvhejre, Fiskehejrer, Viber, m.m. Foto: Else Oltmann

Da vi ikke syntes vi kunne finde mere nyt gik vi tilbage til bilerne og kørte nu om til parkeringspladsen
hvor Skals Å løber under Løgstørvej. Her fik vi endelig kontakt til Skægmejserne, som vi nu kunne høre i
rørskoven, nogle enkelt fik dem også at se. En enkelt Rørhøg var der også i dette område, men ellers gav
det ikke så meget nyt, inden vi her sluttede turen.

Gråkrager. Foto: Else Oltmann
Artslisten for dag kom til at se således ud: Blishøne, Blåmejse, Brushane, Bysvale, Dobbelt Bekkasin,
Fiskehejre, Fiskeørn, Gråand, Grågås, Gråkrage, Hjejle, Hvid Vipstjert, Hvinand, Hættemåge, Isfugl,
Knopsvane, Krikand, Landsvale, Lille Lappedykker, Mudderklire, Musvit, Musvåge, Ravn, Ringdue,
Rødben, Rørhøg, Rørsanger, Rørspurv, Råge, Skarv, Skovspurv, Skægmejse, Stormmåge, Stær, Sølvhejre,
Sølvmåge, Tinksmed, Tårnfalk, Vandrefalk, Vandrikse, Vibe.

Fugleflok. Foto: Else Oltmann.

Torsdag 17. september: Lille Vildmose
Turen startede en smule kaotisk idet det viste sig at indgang, parkeringsplads og indkørsel til Lille
Vildmose centret kort forinden var flyttet fra sydsiden af centret til nordsiden. Hovedparten af de 35
deltagere (om ikke alle) var derfor kørt til den gamle parkeringsplads, hvorfra vi dog hurtigt blev forvist til
den nye.

Sangsvaner. Foto: Else Oltmann
Da det endelig var lykkedes at samle alle deltagerne gik turen som planlagt på gåben ad grusvejen uden
ud til skjulet ved Birkesø, hvor vi af hensyn til influenza situationen valgte ikke at bruge skjulet, men i
stedet stille os op på diget udenfor. Skjulet var i øvrigt også godt fyldt op af skolebørn. Også dette viste
sig imidlertid hurtigt at være en fejltagelse da centrets naturvejleder hurtigt kom tilstede og belærte os
om at ophold på diget ikke var velset af hensyn til fuglene. Vi nåede dog at spotte et par sølvhejrer, nogle
hvidklirer, sangsvaner, rødben, almindelige ryler, skeænder, masser af grågæs og en enkelt sortand, som
havde forvildet sig ind i søen. Desuden blev set en and, som blev identificeret som en juvenil rødhovedet
and.

Sølvhejre. Foto: John Hansen

Således belært gik vi nu tilbage til bilerne og indtog vores frokost inden vi kørte op i området nord for
centret.
Vi startede turen op ad Grønvej, hvor de første snart spottede nogle traner, men ellers var der
usædvanligt tomt i dette område. Der blev dog set et par fjerne kongeørne langt ude i retning mod
Dokkedal, eller lige nord for. De to kongeørne var desuden i selskab med et par havørne samme sted.

Gråkrager og mange biler. Foto: Else Oltmann
Turen gik nu ud til Høstemark Tårnet, ligeledes uden de store oplevelser. Ved Høstemark Tårnet vendte
vi bilerne uden at besøge selve tårnet, igen af hensyn til Corona virussen, og returnerede ad Hegnsvej i
retning mod Brandvagtstårnet. Her kom snart en af turens absolutte højdepunkter idet en kongeørn kom
direkte hen over os og lavede en fantastisk flot opvisning, hvor den i flere omgange steg kraftigt for
efterfølgende at klappe vingerne helt sammen og gå ind i nogle dyk lige over vores hoveder.

Gravebane med bl.a. sølvhejre og sangsvaner. Foto: Else Oltmann

Også de vandfyldte gravebaner nord for Hegnsvej blev gennemsøgt for fugle, og i en af dem stod nogle
traner vældigt flot nede for enden, der var flere sangsvaner masser af lille lappedykker, nogle
gråstrubede lappedykkere, masser af viber, nogle dobbelt bekkasiner, og en blå kærhøg kom forbi et kort
øjeblik.

Traner. Foto: Else Oltmann
Tiden løb imidlertid, og vi kørte derfor tilbage til Birkesø, denne gang dog til parkeringspladsen ved
Vildmosevej. Her var en meget stor flok Grågæs på vandet, der blev igen set Hvidklire, rødben og meget
andet, og desuden stod der to havørne ude på en sandbanke i søen, dermed sluttede vi så turen og kørte
hver til sit.
Artslisten kom som minimum til at se således ud: Lille Lappedykker, Toppet Lappedykker, Gråstrubet
Lappedykker, Skarv, Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Pibeand, Knarand, Krikand,
Gråand, Spidsand, Skeand, Rødhovedet And, Taffeland, Troldand, Sortand, Hvinand, Rød Glente, Havørn,
Spurvehøg, Blå Kærhøg, Musvåge, Kongeørn, Tårnfalk, Vandrefalk, Fasan, Blishøne, Trane, Hjejle, Vibe,
Almindelig Ryle, Brushane, Dobbelt Bekkasin, Svaleklire, Rødben, Hvidklire, Huldue, Landsvale, Hvid
Vipstjert, Gærdesmutte, Gransanger, Musvit, Blåmejse, Råge, Gråkrage, Stær, Stillits, Grønirisk, Gulspurv,
Rørspurv.

Skestork. Foto: John Hansen
Desuden kan tilføjes at en af deltagerne har kommet lidt før om morgenen, og havde set denne Skestork i
et lille vandhul overfor Birkesø, og en flok krondyr på vej op mod Hegnsvej.

Onsdag 21. oktober: Horsens Fjord og Horskær
På trods af vejret var der i alt 25 der startede på turen. Imponerende med et sådant fremmøde, vejret og
vejrudsigten taget i betragtning! Vi samledes på parkeringspladsen ved vadestedet over til Vorsø i ret tæt
tåge, og sigtbarheden var derfor noget dårlig. Vi kunne dog se der stod en del ryler, storspover, hjejler og
en enkelt strandhjejle på vaderne mellem fastlandet og Vorsø.
For at undgå at forstyrre fuglene i videst mulig udstrækning, startede vi østpå over med Vorsø Østvejle og
Langøerne. Der var som allerede nævnt adskillige storspover, almindelige ryler og hjejler, og der var en stor
flok pibeænder, en enkelt islandsk ryle, nogle grågæs og rigtig mange hættemåger og sølvmåger. Undervejs
blev flere dobbelt bekkasiner desuden skræmt op fra engene langs fjorden. Til alt held var der meget lav
vandstand, så færdsel på fjordbunden langs engene var ikke noget problem.

Ryler på vadefladen. Foto: Else Oltmann

Ved åudløbet måtte vi jo naturligvis vende om, hvorefter vi gik tilbage og fortsatte østpå mod Haldrup Vig
og Vorsø Nordvestvejle. I mellemtiden var vandstanden dog steget så meget at de fleste af vadefuglene i
området var fortrukket. Igen blev det dog til en hel del storspover, almindelige ryler, nogle grågæs, en del
pibeænder og nogle strandskader og lidt viber.

Storspover i flugt. Foto: Else Oltmann
Det var nu blevet frokosttid, og vi valgte derfor at indtage frokosten på shelterpladsen bag
parkeringspladsen, hvor der var god plads til at alle kunne sidde, og samtidig holde fornøden afstand.
Herefter gik turen til Alrø, hvor første stop var ved Alrø Poldkrog. Stadig var sigtbarheden desværre noget
nedsat, men vi kunne dog skimte en enkelt musvåge på en pæl, en flok hjejler og nogle ryler på vandet.
Desværre var selve polderne ude at sigt, og vi kunne derfor ikke se om disse indeholdt noget interessant.

Strandhjejler og almindelige ryler. Foto: Knud Krog

Næste stop var Alrø Egehoved hvor det kun blev til at vende bilerne, da det nu også var begyndt at
småregne. Til gengæld gjorde vi stop i svinget fra fjorden ind mod landet, med udsigt over lagunen. Her
blev to strandhjejler set gående sammen med to almindelige ryler, men eller syntes der at være tomt
bortset fra de obligatoriske måger.
Nu satte vi så næsen mod turens sidste lokalitet, Horskær, som jo er lukket i fuglene yngletid 1. marts til 1.
august, men åben for besøg på denne tid af året. Det første syn der mødte os der var en masse fasaner,
som åbenbart netop var udsat, og som gik forvildede rundt og knapt vidste om de skulle være bange for os
eller ej. Blandt fasanerne var der dog også nogle agerhøns der nød godt af det udlagte foder. Mon også de
var udsat? Eller var det vilde fugle der bare var tiltrukket af tag-selv bordet. I hvert fald var det åbenlyst at
skovspurvene havde kronede dage!

Fasaner. Foto. Knud Krogh
Selve Horskær gav dog ikke noget særligt rent fuglemæssigt udover lidt fiskehejrer, og vi afsluttede nu
denne lidt våde tur.
Det blev på grund af vejret ikke en lang artsliste denne gang: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gråand,
Pibeand, Musvåge, Tårnfalk, Agerhøne, Fasan, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Vibe, Islandsk Ryle,
Almindelig Ryle, Storspove, Dobbelt Bekkasin, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Solsort, Sumpmejse,
Husskade, Råge, Gråkrage, Stær, Skovspurv, Rådyr.

Sumpmejse. Foto: Knud Krogh

Tirsdag 17. november: Klostermølle, Klosterkær og Gudenåen ved Sukkertoppen
En dag med lidt kedeligt gråvejr gående over i regn til trods var de tilladte 9 deltagere mødt op på
parkeringspladsen ved madpakkehuset ved Klostermølle. Turens første punkt var for enden af
tørreladen/fugletårnet hvor en Sølvhejre hurtigt blev set gående ovre i Klosterkær, og snart efter den, to
mere. Til gengæld var der heller ikke meget andet at se. En enkelt sumpmejse var der og nogle
Fiskehejrer og Knopsvaner ligeledes ovre i Klosterkær. Hverken Vandstær, Bjergvipstjert eller Isfugl ville
vise sig.

Sølvhejrer og Knopsvane i Klosterkær. Foto: Else Oltmann
Næste stop var bredden af Mossø ved Klostermølle. Her blev set Lille Lappedykker, Toppede
Skalleslugere, Toppede Lappedykkere, masser af Hvinænder og Troldænder.
Turen gik videre ad stien langs Klosterkanalen hen mod Klosterkær. Undervejs blev det i lige i udkanten
af Klosterkær til en flok fugle bestående at i hvert fald nogle Dompapper og nogle Sjaggere.
Ude på selv Klosterkær gav det sådan set ikke noget nyt. Sølvhejrerne, Fiskehejrerne og Knopsvanerne
kunne dog også ses herfra. Vi var også henne at se Gudenåen hvor den var lagt om til dens gamle løb, og
de der ikke valgte at afbryde den lidt våde tur her gik op langs vestsiden af Klosterkanalen, helt op til
hvor den skilles fra Gudenåen. Retur gik vi langs østsiden af kanalen, hvor der blev hørt nogle
Fuglekonger.

Gråkrager fra den grå side ved Klostermølle. Foto: Else Oltmann
Tilbage ved bilerne sluttede turen men nok en af de korteste artslister vi har haft på en af vores ture: Lille
Lappedykker, Toppet Lappedykker, Skarv, Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Troldand, Hvinand, Toppe
Skallesluger, Sjagger, Fuglekonge, Blåmejse, Sumpmejse, Dompap.

Mandag 14. december: Hornbæk Enge og Vorup Enge
Det tilladte antal deltagere på 9 + turleder blev hurtigt overskredet da tilmeldingen åbnede, derfor blev
det besluttet at lave endnu en tur den følgende torsdag. Vi endte her om mandagen dog med kun at
være 9 i alt da en var kørt til Randers Regnskov, for at møde os, i stedet for til Naturcentret.
Vi startede med at gå ad stien fra Naturcentret ud til Hornbæk Enge hvor vi så masser af Pibeænder,
Troldænder og Blishøns samt nogle Hvinænder. Der var flere Lille Lappedykker, lidt Knarænder Viber,
Krikænder og en del Knopsvaner. Herfra gik turen videre over gangbroen ved motorvejen, og vel ovre
kunne vi ude i Tebbestrup Kær se en stor flok Grågæs. Efter frokosten vendte vi retur og en del af
deltagerne faldt fra. Vejret var nu også noget fugtigt, men en lille kerne fortsatte videre fra Naturcentret
ind mod Randers, over jernbanebroen og over til fugletårnet i Vorup Enge. Her lå en hel del Krikænder,
Gråænder og Pibeænder, og en stor flok Skarver stod lidt ude.
Efter endt observation var det tid til at returnere til Naturcentret for at afslutte turen, men på vej retur
over jernbanebroen blev en Isfugl spottet krydse Gudenåen flere gange inden den forsvandt ud af syne.
En fin afslutning på turen.
28 arter fik jeg noteret: Lille Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Gråand,
Knarand, Pibeand, Krikand, Troldand, Hvinand, Blishøne, Vibe, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge,
Svartbag, Isfugl, Solsort, Musvit, Blåmejse, Husskade, Skovskade, Gråkrage, Ravn, Bogfinke.
Torsdag 17. december: Vorup Enge og Hornbæk Enge
Denne dag var kun 6 + turleder mødt op, da en del meldte fra i dagene forinden og ventelisten var
ryddet. Selv om turen egentlig var en gentagelse af turen om mandagen startede vi lidt anderledes idet
første mål var fugletårnet i Vorup Enge. Også denne dag var der masser af Pibeænder, Krikænder
Gråænder, men også par Grønbenet Rørhøne. Desuden hørte vi en Vandrikse hyle i rørene ved siden af
fugletårnet. På vej retur over jernbanebroen spejdede vi længe efter Isfuglen, som til sidst da også lod sig
se, selvom vist kun få fik et glimt af den, da den hurtigt fløj under broen og ud af syne.
Tilbage ved Naturcentret hold vi frokost inden turen fortsatte ud mod Hornbæk Enge, hvor vi undervejs
igen hørte Vandrikse, ellers var fuglene nogenlunde som om mandagen, dvs. Pibeænder, Krikænder,
Troldænder, nogle Hvinænder, Lille Lappedykker og Viber.
Vi vendte denne gang om da vi var nået til motorvejsbroen, og retur ved Naturcentret, hvor turen
sluttede, nåede vi lige en lille flok Stillits som det sidste.
Det blev denne gang til 33 arter, og altså lidt flere end om mandagen: Lille Lappedykker, Skarv,
Fiskehejre, Knopsvane, Gråand, Knarand, Pibeand, Krikand, Troldand, Hvinand, Tårnfalk, Vandrikse,
Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Vibe, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Isfugl, Stor
Flagspætte, Gærdesmutte, Solsort, Musvit, Blåmejse, Husskade, Skovskade, Råge, Gråkrage, Ravn,
Bogfinke, Stillits, Dompap.
Ole Jensen

