RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES TURE 2021
Tirsdag d. 16. marts: Gråkragetur til Føllebund og Kalø Slotshalvø.
De 18 deltagere mødtes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved Molsvej, og gik derfra gennem
Hestehaveskoven ned til Følle Bund. Inden da var der imidlertid allerede observeret en rød glente, et par
grågæs og en enkelt fiskehejre. Turen gennem skoven forløb uden de store overraskelser, kun med et par
blishøns, et par skovskader og lidt musvitter, blåmejser osv.

Bramgæs. Foto: Connie Sørensen
Nede ved Følle Bund var der udsigt til 4 rådyr der stod og rastede på den modsatte side af vandet, og på
vandet var der en del krikænder og hættemåger, lidt stormmåger, nogle få strandskader og pibeænder
samt nogle gravænder. Et par viber og et par hvide vipstjerter blev det også til. Desuden nogle få grågæs,
en rørspurv og en stor flok overflyvende bramgæs. Ude i vigen kunne vi desuden spotte en enkelt rødben,
og længere ude i Århus Bugt nogle ederfugle og en enkelt toppet lappedykker.
Turen tilbage til bilerne gav et par sumpmejser og en spætmejse. Desuden kom en musvåge over, skarpt
forfulgt og moppet af tre ravne.

Musvåge. Foto: Connie Sørensen

Ravn. Foto: Connie Sørensen

Tilbage i bilerne gik turen nu ned til parkeringspladsen ved Kalø Slotshalvø, hvor vi startede med at indtage
frokost inden vi fortsatte til fods ud på halvøen. I vigen på østsiden lå fire sangsvaner, nogle knopsvaner,
ederfugle og en del hvinænder, og der stod en enkelt strandskade.
På vigen på vestsiden kunne vi ret hurtigt se et par stor præstekrave, flere strandskader og nogle
almindelige ryler. Da vi gik lidt længere ud, afslørede imidlertid en større flok af rylerne, et rødben og nogle
pibeænder. På strandengen mellem vejen og vandet gik desuden en flok stære og nogle engpibere. Efter
lidt tid kom en del af rylerne løbende langs stranden lige forbi hvor vi stod, ganske upåvirket af vores
tilstedeværelse og på ganske kort afstand af os.

Strandskade og Ryler. Foto: Connie Sørensen

Alm. Ryle. Foto: Helle Sørensen

Stor Præstekrave. Foto: Connie Sørensen

Alm. Ryler. Foto: Connie Sørensen

Spættede sæler. Foto: Connie Sørensen

Videre gik det ud mod enden af halvøen, hvorfra vi på kunne se flere spættede hvile sig på stenene ude i
vandet, og foruden nogle få storspover var der desuden en del toppede skalleslugere at se.
Her sluttede turen og alle skiltes for at gå tilbage til bilerne.
Artslisten kom til at tælle 44 fuglearter og 2 pattedyrsarter foruden hvad der muligvis ikke blev noteret, og
endte med at se således ud:
Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Bramgås, Gravand, Gråand,
Pibeand, Krikand, Ederfugl, Hvinand, Toppet Skallesluger, Rød Glente, Musvåge, Blishøne, Strandskade, Stor
Præstekrave, Vibe, Almindelig Ryle, Rødben, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag,
Ringdue, Hvid Vipstjert, Engpiber, Solsort, Musvit, Blåmejse, Sumpmejse, Spætmejse, Skovskade, Allike,
Råge, Gråkrage, Ravn, Stær, Bogfinke, Skovspurv, Rørspurv. Rådyr, Spættet Sæl.

Mandag d. 12. april: Gråkragetur til Fornæs, Sangstrup Klint, Gjerrild Nordstrand og Bønnerup Havn.
21 deltagere mødtes kl. 10 ved Fornæs Fyr hvor et par strandskader, en svartbag og nogle hætte- og
stormmåger stod i strandkanten. Langt ude over vandet kunne vi desuden spotte nogle få suler, som lå og
fløj lidt frem og tilbage, og inden længe kom også en lille flok marsvin forbi på vej sydover. På bygningerne
ved fyret var et par alliker i færd med at bygge rede, og flere hvide vipstjerter kom forbi. Vi gik efter lidt tid
en kort tur nordpå langs stranden, hvor nogle gravænder blev set, og nogle få hav- eller fjordterner kom
forbi.

Ved Fornæs Fyr. Foto: Else Oltmann
Herefter gik vi en kort tur lidt sydpå, hvor vi nu kunne høre gransanger og bogfinke synge, ligesom en
fuglekonge blev set i nogle fyrretræer. Nogle få sortænder lå på vandet og der var desuden nogle toppede
skalleslugere.
Turen gik herfra videre til Sangstrup Klint, hvor der igen var en del skarver og stormmåger. Her blev også
set flere suler og nogle lommer trak forbi, formodentlig rødstrubede. På vandet lå fire tejster og nogle
ederfugle, og i inde over land gav en sanglærke en sangopvisning, ligesom der også her var flere hvide
vipstjerter.

Sule. Foto: Else Oltmann. Fuglen var lidt langt ude,
derfor er billedkvaliteten ikke helt i top

Stor Præstekrave med Gjerrild Nordstrand. Foto: Else Oltmann
Tredje stop var Gjerrild Nordstrand, hvor vi indledte med frokost og derefter en ture ned til stranden, hvor
der løb et par store præstekraver rundt. På vandet lå flere flokke af sortænder, igen var der suler og
rødstrubede lommer og et par fjordterner sås. Lidt henne kunne vi se nogle toppede skalleslugere og en
toppet lappedykker. Nogle ringduer fløj rundt, måske som forberedelse til at trække ud, og en rød glente
kom trækkende langs kysten.
Næste og sidste stop var havnen ved Bønnerup. På østsiden var der nogle få krikænder, masser af
hættemåger, nogle strandskader og gråænder, medens der på vestsiden var noget mere at se på, bl.a. en
flok sandløbere, et rødben, flere sortænder, fem store præstekraver, en ensom islandsk ryle og ikke mindst
en flok lysbugede knortegæs.

Gråkrager ved Bønnerup Strand. Foto: Else Oltmann

Tiden var nu inde til at afslutte turen og køre hver til sit, vi var dog nogle der lige skulle om på vejen vestpå
langs kysten, hvor der var lidt bedre udsyn til især knortegæssene.

Lysbugede Knortegæs. Foto: Else Oltmann
Alt i alt en fin tur, med rigtigt fint vejr efter den foregående dags sne-, hagl-, regn- og blæsevejr.
Artslisten: Rødstrubet Lom, Toppet Lappedykker, Sule, Skarv, Knopsvane, Grågås, Lysbuget Knortegås,
Gravand, Gråand, Krikand, Troldand, Ederfugl, Sortand, Toppet Skallesluger, Rød Glente, Musvåge, Tårnfalk,
Agerhøne, Fasan, Strandskade, Stor Præstekrave, Islandsk Ryle, Sandløber, Rødben, Hættemåge,
Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Fjordterne, Tejst, Ringdue, Sanglærke, Hvid Vipstjert, Gransanger,
Fuglekonge, Musvit, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Skovspurv, Bogfinke, Gulspurv, Marsvin. 43
fuglearter, og 1 pattedyr.
Torsdag d. 20. maj: Gråkragetur til Fussingø.
18 deltagere var denne morgen kl. 08.00 mødt op på parkeringspladsen ved Thomasbakke, hvor turen
startede med en op ad Møllehulen, hen ad Volstrupvej, ned til Grønnevej og retur til Thomasbakke via
Haredal og Troldeskov.
Inden vi gik, hørte og så vi dog en Stor Flagspætte på den anden side af Vasevej. Gærdesmutten lod også
høre fra sig på vej op ad bakken ved Møllehulen, sammen med Munken og Bogfinken og Rødhalsen.
Længere oppe hørte vi Spætmejse, Huldue og Ringdue samt Sangdrossel. Da vi var kommet så langt at vi
kunne se ud over engene over mod Læsten Bakker kunne vi se en Tårnfalk muse ude over disse, og langt
ovre ved Læsten Bakker var der en Rød Glente der gav lidt opvisning.

Tårnfalk med bytte. Foto: Connie Sørensen
Inden vi kørte videre, gik vi lige en kort tur hen til Møllesøen for at se om der skulle være noget spænende.
Det første vi så her var underligt nok en Gul Vipstjert der sad på en gren i et af træerne, men derudover
blev det kun til en Knopsvane og en Gråand.

Knopsvane. Foto: Connie Sørensen

Vi kørte nu om til parkeringspladsen ved Badepladsen for at indtage vore formiddagskaffe. Herfra var der
godt udsyn over søen, hvor der dog kun lå nogle Troldænder og Toppe Lappedykkere. Til gengæld kom en
Rød Glente forbi og gav en flot opvisning lige over hovederne på os, og kort tid efter dukkede endnu en op
for en kort bemærkning.

Rød Glente. Foto: Bo Reiff-Larsen

Rød Glente. Foto: Connie Sørensen
Efter endt formiddagskaffe gik turen videre til fods hen til Gammelhaven hvorfra vi igen kunne se
Troldænder på søen, men denne gang og et par Toppede Lappedykkere der var i gang med lidt
parringsdans.
I træerne i Gammelhaven så og hørtes Tornsanger, Grønirisk, Stillits, Dompap og Træløber, og over søen
var der Landsvaler og Mursejlere.

Dompap hun, godt gemt. Foto: Connie Sørensen

På vej tilbage til bilerne sås Bysvaler ved slottets bygninger og nogle så en flot Rørhøg han ude over engene.
Her sluttede turen nu, efter at følgende arter var blevet noteret:
Toppet Lappedykker, Skarv, Knopsvane, Gråand, Troldand, Rød Glente, Rørhøg, Tårnfalk, Blishøne,
Hættemåge, Ringdue, Huldue, Mursejler, Stor Flagspætte, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Gul Vipstjert,
Gærdesmutte, Rødhals, Sangdrossel, Solsort, Munk, Tornsanger, Rørsanger, Gransanger, Musvit,
Sumpmejse, Spætmejse, Træløber, Skovskade, Råge, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Stillits, Grønirisk, Dompap
og Rådyr. I alt 38 arter fugle + 1 art pattedyr.

Onsdag d. 16. juni: Gråkragetur til Bølling Sø og Kompedal Plantage.
For en gangs skyld var gråkrageturen en aftentur. Det blev denne gang til 16 deltagere og artslisten blev
ikke så lang heller, kun 21 fuglearter blev det til.
Vi startede kl. 19.30 ved parkeringspladsen i den sydlige end af Bølling Sø, hvorfra vi kunne se et rådyr ovre
i kanten af træerne på den modsatte side af engen, og på selve engen stod 4 grågæs.
Fra Parkeringspladsen gik vi ad stien over til østsiden af søen og så undervejs en rørhøg ude over den
sydlige ende af søen, hvor der også fløj nogle landsvaler. Ude mellem nogle af de udgåede træer der lå i
sydkanten af søen kunne vi se to sangsvaner svømme rundt. Bølling Sø er jo en af de få lokaliteter der huser
ynglende sangsvane, men de to vi så, syntes nu ikke af have yngel i år. Desuden hørtes løvsanger,
gransanger, tornsanger og musvit.

Sangsvane. Foto: Christian Ojgaard

Løvsanger. Foto: Else Oltmann

Turen fortsatte nu således at vi kom op langs den sydøstlige side af søen og op i den lyngbeklædte bakke.
Undervejs var der dog et stop for at beundre de mange guldsmede der fløj rundt langs vandkanten,
hovedparten af dem var fireplettet libel, hvor vi tydeligt kunne se artens 4 sorte pletter på forkanten af
vingerne.

Fireplettet Libel. Foto: Else Oltmann
Oppe fra toppen af bakken havde vi godt udsyn, og kunne se de mange grågæs der svømmede rundt.
Udover grågæssene blev det dog kun til en fiskehejre, en knopsvane, et par troldænder og nogle gråænder.
I modsat retning kunne vi til gengæld se en Tårnfalk flyve rundt og fouragere.
Det var nu tid til at drage videre og på tilbageturen kunne vi igen beundre sangsvaneparret, nu lidt tættere
på, og henne hvor der var udsyn over engen på vestsiden, fik vi øje på to bynkefugle, som sad i noget af
vegetationen.

Sangsvaner. Foto: Else Oltmann

Næste mål var parkeringspladsen på Kragelundvej i nordenden af søen, hvor vi havde planlagt at skulle
indtage vores aftenskaffe. Desværre lykkedes det turlederen (undertegnede) at dreje forkert, og inden det
blev opdaget at jeg var på vej nordpå i stedet, var vi kommet så langt at det blev besluttet at køre direkte til
Kompedal Plantage, med håb om at høre, og evt. se, natravn.

Aftenskaffe. Foto: Else Oltmann

Ventetid. Foto: Else Oltmann
Her startede vi så med aftenskaffen akkompagneret af sangen fra en sangdrossel. Desværre var stedet
meget plaget af knot eller kvægmyg så myggesprayen var godt i gang. Ellers var det så bare vente til
natravnen lod høre fra sig, eller lod sig se.
Det sidste blev dog ikke tilfældet, men efter lang tids venten, og en vandretur hen langs skovkanten,
lykkedes det da heldigvis at få dens sang at høre. En helt speciel snurrende lyd, som man næppe glemmer
når man en gang har hørt den.

Solnedgang over Kompedal Plantage. Foto: Else Oltmann
Med denne snurren sluttede turen lidt i kl. 24.00, og artslisten blev følgende: Fiskehejre, Knopsvane,
Sangsvane, Grågås, Gråand, Troldand, Rørhøg, Tårnfalk, Gøg, Natravn, Landsvale, Gærdesmutte, Bynkefugl,
Sangdrossel, Tornsanger, Løvsanger, Gransanger, Musvit, Husskade, Gråkrage, Stær og Rådyr.

Mandag d. 16. august: Gråkragetur til Kongens Kær.

Udsigt fra tårnet ved Varde Landevej. Foto: Connie Sørensen
På trods af en regnfuld vejrudsigt og regn fra turens start var der på denne tur alligevel 11 deltagere,
turlederen indbefattet. Turen startede som nævnt i regn, som fortsatte under hele turens første del, som
gik ud til skjulet i kærets østlige side. Dette afspejlede sig også i antallet af arter der blev observeret. Der
var mange knopsvaner, over 100, og en hel del gråænder, men ellers blev det kun til nogle blishøns,
fiskehejrer, bysvaler og lidt andet. Der kom dog også en lille flok vadefugle, som vi imidlertid ikke nåede at
identificere inden de forsvandt i rørene og regnen.
Da vi havde syntes vi havde gjort et ihærdigt forsøg på at finde yderligere arter vendte vi næsen tilbage
mod tårnet ved parkeringspladsen ved Varde Landevej, hvor frokosten kunne indtages i læ for regnen. Fem
af deltagerne syntes forståeligt nok de havde fået vand nok for denne dag og vendte hjemad, medens vi
andre forberedte os på en tur til vestenden af kæret.

Regnklædte ornitologer på vej til frokost. Foto: Connie Sørensen

Dette blev dog en smule forsinket idet der netop som vi skulle til at gå kom et tordenvejr over med en byge
hvor det stod ned med regn i stride strømme. Det klarede dog ret hurtigt op, og de tilbageværende vovede
sig nu ud igen. Det klarede da også ret hurtigt op, og resten af ture kunne stort set foregå i tørvejr.
Undervejs fløj tre dobbeltbekkasiner op fra engen, og i en trætop sad to stillits. Over søen fløj nogle
fjordterner rundt, men det blev hurtigt klart at en af dem skilte sig ud, og fugleapp’en måtte lige til hjælp
for at sikre at antagelsen var korrekt. Jo, den var god nok, det VAR en rovterne der fløj rundt og fremviste
sit store røde næb. Også de langsomme vingeslag i forhold til de øvrige terner afslørede den, ligesom de
mørke felter på undervingerne.

Landsvale. Foto: Connie Sørensen

Stillits. Foto: Connie Sørensen

Der var dog heller ikke mange andre arter denne eftermiddag, men vi fortsatte da helt ned til Vejle Å og en
smule længere vestpå ad stien, hvor vi sluttede ture og vendte tilbage til bilerne.
Skønt formiddagen druknede noget i regnen, blev det dog i sidste ende en rimelig tur med opklaringen over
middag, og en rovterne i tilgift.

Fjordterner. Foto: Connie Sørensen

Rovterne. Foto: Connie Sørensen
Artslisten denne gang kom til at se således ud: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gråand, Troldand,
Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Fjordterne, Rovterne, Blishøne, Ringdue, Bysvale,
Landsvale, Hvid Vipstjert, Husskade, Gråkrage, Råge, Stillits.

Mandag d. 20. september: Sødringholm, Udbyhøj Nord og Mellerup.
35 deltagere, så mange blev det til denne gang. Turen startede ved Skallehusene ved Sødringholm, hvor der
stod masser af vadefugle ude på pollerne. Der var Lille Kobbersneppe, masser af Storspover, Strandskader
og nogle flokke af Almindelig Ryle, måske var der også andre arter af ryler imellem, men da det desværre
småregnende det meste af tiden, var sigtbarheden ikke så at vi kunne set det. Enkelte Rødben var der også,
ligesom der lå flokke af Pibeænder og Gråænder, og så naturligvis masser af måger. På en pæl i
strandkanten sad en Bynkefugl, som vi studerede længe og svalerne fløj frem og tilbage over os.

Udsigt ved Skallehusene. Havørnen kan lige skimtes ca. midt i billedet. Foto: Connie Sørensen

Vi gik nu en lille tur nordpå langs stranden og på et tidspunkt spottedes en Havørn siddende ude på en af
pollerne. Den fløj flere gange lidt frem og tilbage, og på et tidspunkt hvor den var oppe at flyve og havde
fået en stor del af de øvrige fugle på vingerne, fik en måge den ide at moppe den lidt, hvilket viste sig at
være en dårlig ide, da Havørnen nu vendte rundt og forfulgte mågen i en flot flyveopvisning, som vi kunne
beundre et godt stykke tid, og hvor ørnen flere gange var meget tæt på os, og meget tæt på at fange
mågen i luften. Havørnen opgav dog til sidst forfølgelsen og satte sig atter til ro.

Mågejagt 1. Foto Connie Sørensen

Mågejagt 2. Foto: Connie Sørensen

Mågejagt 3. Foto: Connie Sørensen
Også en Vandrefalk blev set siddende ude på pollerne, ligesom der kom en lille flok Mørkbugede Knortegæs
forbi.
Tilbage ved bilerne gik turen nu videre til lystbådehavnen i Udbyhøj Nord, hvor vi kunne komme i tørvejr i
det flotte madpakkehus på havnen. Herfra var der ligeledes udsigt til pollerne og udløbet af Randers Fjord,
og også herfra kunne vi se Havørnen. Vi så desuden en enkelt Strandhjejle og flere Hvidklirer, foruden en
stor del af de fugle vi tidligere havde set ved Skallehusene.
Det var nu meningen vi skulle have været videre til Øster Tørslev Kær, men på grund af de mange biler
valgte vi denne lokalitet fra og kørte i stedet direkte til Lystbådehavnen ved Mellerup. Her var nu ikke det
helt store at se på, men det blev da til en Rørhøg, et par Musvåger en Skægmejse og lidt andet. Desværre
var der ingen Fiskeørn i sigte og da klokken efterhånden havde nået de tre, sluttede turen her. Der var dog
nogle enkelte deltagere som valgte selv at køre tilbage til Øster Tørslev Kær.

Musvåger ved Mellerup. Foto: Connie Sørensen

Artslisten kom op på 41 arter: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Canadagås, Bramgås, Mørkbuget Knortegås,
Gravand, Gråand, Pibeand, Krikand, Ederfugl, Havørn, Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk, Vandrefalk, Fasan,
Strandskade, Strandhjejle, Vibe, Almindelig Ryle, Rødben, Hvidklire, Lille Kobbersneppe, Storspove,
Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Bynkefugl,
Skægmejse, Råge, Gråkrage, Stær, Dompap, Rørspurv og Gulspurv.
Torsdag d. 14. oktober: Bjerre Engsø og Horsens Nørrestrand
Turen startede kl. 10.00 ved fugletårnet ved Bjerre Engsø med 22 deltagere, hvilket gav lidt trængsel
omkring tårnet. Heldigvis kunne vi fordele os lidt med nogle i tårnet og nogle under. På søen lå nogle
Knopsvaner og en hel del Pibeænder og Hætttemåger, desuden var der lidt Grågæs og en enkelt Toppet
Lappedykker. På marken overfor fløj en flok Stære rundt. Efter lidt søgen efter andre ænder end Pibeænder
blev også et par Knarænder fundet (han og hun). I skoven omkring hørtes Spætmejse, og Træløber, og i
skovbrynet lige ved fugletårnet var en Gærdesmutte særdeles aktiv. På engen var nogle Stillits i gang med
at samle frø fra tidsler.

Fugletårnet ved Bjerre Engsø. Foto: Else Oltmann

Udsigt mod Bjerre Engsø. Foto: Else Oltmann

Stillitser i tidsler. Foto: Else Oltmann
Frokosten blev indtaget ved tårnet inden vi brød op og kørte mod Horsens Nørrestrand, hvor vi samledes
på parkeringspladsen for enden af Rønnevej, og herfra gik vi ned til den nedre sti og fulgte denne rundt til
fugletårnet. Undervejs så vi et par Dobbeltbekkasiner lette fra en af engene, vi så en enkelt Gærdesmutte
lidt Blishøns og Skarv, og vi kunne høre en Vandrikse pippe i rørene, grisehylet hørtes senere. På stien fandt
vi en død Vandspidsmus, som blev studeret grundigt, og så var vi nået til fugletårnet, hvor vi kunne se søen
noget bedre end fra stien.

Død Vandspidsmus. Foto: Else Oltmann

Ornitologer i flere lag ved fugletårnet ved Nørrestrand. Foto: Else Oltmann
På søen fandt vi rigtigt mange Taffelænder og Pibeænder foruden Knopsvaner, Toppede Lappedykkere og
nogle Lille Lappedykker, Troldænder og Knarænder.
Fra tårnet fulgte vi stien videre rundt til vi kom til et sted vi kunne komme op til den øvre sti. Vel oppe fandt
vi igen teleskoper og kikkert frem, da der herfra var en fin udsigt over søen. Heroppe fra fandt vi desuden
tre Skeænder og kunne se over til endnu flere Pibeænder inden vi gik tilbage til bilerne, hvor dagens tur
sluttede.

Sidste stop inden bilerne. Foto: Else Oltmann

Denne gang blev det til arter: 30 fuglearter plus en dødfunden Vandspidsmus: Blishøne, Dobbeltbekkasin,
Grågås, Gråkrage, Gærdesmutte, Husskade, Hættemåge, Knarand, Knopsvane, Lille Lappedykker, Musvåge,
Pibeand, Ringdue, Rød Glente, Rødhals, Råge, Skarv, Skeand, Skovspurv, Skægmejse, Spætmejse, Solsort,
Stillits, Stær, Sølvmåge, Taffeland, Toppet Lappedykker, Troldand, Træløber, Vandrikse.
Onsdag d. 17. november: Ebeltoft Færgehavn og Gåsehage
Vi startede kl. 10.00 på parkeringspladsen ved H. H. Hansens Vej med 17 deltagere hvilket må siges at være
ganske god tilslutning denne dag hvor vejret absolut ikke var på vores side. En strid vind stod direkte ind på
os fra vandet, det meste af tiden iblandet en del regn. Trods dette blev det dog alligevel til en del fugle.
Vi skulle egentlig have været lidt henne mod vest ad stranden, men på grund af vejret gik vi direkte over til
færgehavnen i håb om at kunne finde lidt læ. Det lykkedes dog ikke, men vi havde dog udsigt til
sandbanken øst for havnen, hvor der stod en pæn flok Hjejler. Udover disse var der også nogle Storspover,
Strandskader, Almindelige Ryle og Sandløbere. Også lidt Rødben og Stenvendere blev det til.

Hjejler. Foto: Connie Sørensen
Vi vendte nu tilbage til bilerne for at køre om til slusen, så vi kunne gå ned til stranden ved Gåsehage. Da
der i længere tid havde holdt en Kongeederfugl til i området var håbet at vi kunne få denne at se. Vel nede
ved stranden var det imidlertid vanskeligt at se noget som helst på grund af regnen og vinden med den
deraf følgende bølgegang. Det lykkedes dog at se nogle flokke af Ederfugle og Sortænder, men
Kongeederfuglen blev til ikke til.
Allerede ved middagstid var tålmodigheden med vejret derfor udløbet, og vi gik tilbage til Slusen for at køre
hver til sit.

Hjejler med mere. Foto: Connie Sørensen
Artslisten blev derfor ikke så lang: Skarv, Ederfugl, Sortand, Tårnfalk, Strandskade, Hjejle, Sandløber,
Stenvender, Almindelig Ryle, Rødben, Storspove, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Solsort og Gråkrage. Sølle
16 arter, men der er sikkert også nogle jeg ikke har fået noteret i min våde notesbog.
Mandag d. 6. december: Vorup Enge og Hornbæk Enge.
29 deltagere kunne det blive til denne dag, som startede ved Randers Naturcenter med morgenkaffe og
tilhørende rundstykker.

Morgenkaffe i Naturskolehuset. Foto: Else Oltmann
Efter morgenkaffen gik turen langs Gudenåen, over gangbroen ved jernbanebroen til fugletårnet i Vorup
Enge. Undervejs sås en del skarver siddende i et træ på åens Vorup side, og der hørtes Vandrikse i kanten af
åen. Vel ovre var noget at det første der mødte os en Blå Kærhøg der fouragerede længere sydpå over
engen, og ude ved fugletårnet var der udsigt til masser af gråænder, krikænder, nogle Knopsvaner og Stor
Skallesluger, og i rørende omkring var der lidt skægmejser der fløj rundt. Desuden blev der observeret en
Havørn siddende på en gren i den sydlige kant af engene, og faktisk viste det sig at der var to havørne.

Hættemåger på isen. Foto: Else Oltmann
Til frokost vendte vi tilbage til Naturcentret, hvor maden kunne indtages under fine forhold i centrets
Naturskolehus, og efter endt oprydning og rengøring gik turen så videre ud ad stierne til Hornbæk Enge.
Her blev vi mødt af adskillige pibeænder, en del knarænder, krikænder og hvinænder og nogle lille
skallesluger, de fleste hunner, men også et par enkelte hanner. Desuden naturligvis de sædvanlige
hættemåger og en svartbag.
Her sluttede turen, som denne gang foregik i rigtigt fint vejr med ganske let vind og ingen nedbør.

Gråkrager på vej mod Hornbæk Enge. Foto: Else Oltmann
Artslisten bød på minimum 29 arter: Allike, Blishøne, Blåmejse, Blå Kærhøg, Fiskehejre, Grønbenet
Rørhøne, Gråand, Gråkrage, Gærdesmutte, Havørn, Husskade, Hvinand, Hættemåge, Knarand, Knopsvane,

Krikand, Lille Skallesluger, Pibeand, Ringdue, Rødhals, Råge, Skægmejse, Stillits, Stor Flagspætte, Stor
Skallesluger, Svartbag, Sølvmåge, Troldand, Vandrikse.

Ole Jensen

