RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES TURE 2022
Tirsdag d. 11.januar: Gråkragetur til Klostermølle og Klosterkær
Ca. 40 deltagere blev det til. Vi mødtes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved madpakkehuset ved
Klostermølle. Vi var dog ikke de eneste der havde fået den ide at tage til Klostermølle denne dag, og på
parkeringspladsen holdt et par busser med børnehavebørn, så da alle var ankommet var pladsen fyldt op,
og nogle måtte endda holde i vejsiden.
Turen startede med at vi gik ned til fugletårnet i tørreladen ved Klostermølle i håb om at der ville vise sig en
isfugl eller en vandstær. Ingen af de to arter var dog til stede, men i stedet var der udsigt til et par
sølvhejrer ude på Klosterkær. Vi vovede os også en tur ned til kanten af Mossø selv om stien var noget
sumpet. Her var der udsigt til en del hvinænder, nogle store skalleslugere, nogle få toppede lappedykkere
og nogle store flokke af blishøns og troldænder.

Hvinænder og troldænder. Foto: Connie Sørensen
På vej tilbage mod parkeringspladsen så vi dompap og mejser i træerne og oppe fra skoven kunne vi høre
sortspætten kalde. Tilbage ved madpakkehuset, hvor frokosten skulle indtages, fik nogle af de hurtige
glæde af børnehavens udflugt, idet der var lidt grillede, varme pølser med brød til overs, som vores
deltagere fik lov at tage de sidste af.
Efter frokost gik turen tilbage til Klostermølle for at vi kunne komme ud ad stien langs Klosterkanalen og ud
til Klosterkær. Der var dog ikke meget liv i træerne på vej derud, men vel ude med oversigt over engen
havde vi fint udsyn til de to, måske tre sølvhejrer, ligesom vi kunne se ned til de knarænder og hvad der
elles lå på og ved åen. I træerne ved kanalen var der desuden spætmejse og træløber.

Sølvhejrer. Foto: Connie Sørensen

Medens vi stod ud ved bredden at Gudenåens nye løb, eller måske rettere det gamle løb, da den jo her er
langt tilbage til det oprindelige, var der nogle der fik øje på en sortspætte, som satte sig i træerne henne
ved kanalen. Desværre lidt langt væk, men alligevel værd at tage med.

Sortspætte. Foto: Connie Sørensen
Vi fulgte nu stien op langs kanalen, helt op til hvor Gudenåen og kanalen skilles. Undervejs så vi fuglekonge,
stor flagspætte, rødhals, stær og vindrossel, og helt oppe fik vi fornøjelsen at en rød glente, også her
glimrede vandstæren dog ved sit fravær.
Vi sluttede officielt turen heroppe og gik tilbage til bilerne, men nogle af os fortsatte ind til østenden af
Mossø til parkeringspladsen ved Vædebrovej. Her var udsigt til en pæn flok hvinænder og en stor flok
troldænder, som vi skønnede til at indeholde omkring 4000 ænder.

Stor Flagspætte. Foto: Connie Sørensen

En fin dag, hvor vejret artede sig fra sin pæne sige med nul nedbør, pænt sigt og stort set ingen vind.
Jeg fik noteret følgende 30 arter: Blishøne, Dompap, Fiskehejre, Fuglekonge, Gråand, Grågås, Gråkrage,
Hvinand, Hættemåge, Knarand, Knopsvane, Musvit, Rødhals, Rød Glente, Sjagger, Skarv, Sortspætte,
Spætmejse, Stor Flagspætte, Stor Skallesluger, Stormmåge, Stær, Sumpmejse, Svartbag, Sølvhejre,
Sølvmåge, Toppet Lappedykker, Troldand, Træløber og Vindrossel.

Torsdag d. 10. februar: Kolindsund
Flot fremmøde endnu engang med 26 deltagere på turen. Vi startede ud fra P-parkeringspladsen på
Sivestedvej for at gå ud i sundet via Sundvejen. I træerne omkring P-pladsen fløj en flok Grønsisken rundt,
og der var forskellige mejser. Lidt ude ad Sundvejen sås en lille flok Knopsvaner og en Musvåge ude over
markerne. Lidt længere ude stod desuden også en lille flok Sangsvaner. Desværre holdt vejrudsigten om
tørvejret ikke helt, og vi løb nu ind i en ret heftig regnbyge med kraftige vindstød, hvilket fik hovedparten af
deltagerne til at vende om, og en stor del af dem til helt at opgive at fortsætte turen.

Grønsiskener. Foto: Else Oltmann

Gråkrager ved Sundvejen. Foto: Else Oltmann
Vi få der fortsatte med det formål at have vinden og regnen i ryggen nåede et stykke ud, hvor vi havde
udsigt til vel minimum 300 sangsvaner. Regnen stoppede nu, og vi returnerede derfor til parkeringspladsen
for at tilslutte os de resterende deltagere, som ikke havde opgivet. Undervejs fik vi lidt underholdning af
nogle syngende Sanglærker, og vi fik set en Stor Flagspætte samt nogle Halemejser.

Sangsvaner. Foto: Else Oltmann

Knopsvaner. Foto: Else Oltmann

Turen gik nu videre til Fannerup, med en kort tur ned forbi pumpestationen. Her fik vi lige et kort glimt af
en Isfugl og nogle Lille Lappedykkere lå i kanalen. På en mark stod et par Rådyr og nær ved disse en flot
mørk Musvåge. En anden Musvåge sad i et træ længere mod syd, og en Ravn kom flyvende forbi.
I håb om at der ville komme nogle Røde Glenter til overnatning ved Skandinavisk Dyrepark sattes kursen nu
må Ridderlundvej, det blev til nogle få Røde Glenter undervejs, men fremme ved mødestedet var der
absolut ingen at se. Glenterne har tilsyneladende opgivet stedet som fælles overnatningssted. Måske de
skal findes et andet sted i området? Turen sluttede her, og vi kørte alle hver til sit.

Gråkrager der venter på Glenter (forgæves). Foto: Else Oltmann
Det blev ikke så mange arter, listen ser således ud: Blåmejse, Fasan, Grønsisken, Gråand, Gråkrage,
Gærdesmutte, Halemejse, Husskade, Isfugl, Knopsvane, Lille Lappedykker, Musvit, Musvåge, Ravn, Ringdue,
Rødhals, Råge, Sanglærke, Sangsvane, Solsort, Stor Flagspætte, Tårnfalk, Rådyr.
Onsdag d. 16. marts: Borre Knob og Horsens Nørrestrand.
Der var denne morgen mødt 21 deltagere frem på parkeringspladsen ved Borre Knob. Endnu en gang
mødtes vi af en gang ret tæt tåge, som desværre nedsatte sigtbarheden en hel del. Vi kunne dog skimte
nogle toppede skalleslugere, nogle strandskader, og naturligvis nogle måger.

Hættemåge i tåge. Foto: Else Oltmann
Turen gik nu til fods ad stien langs østsiden af odden, og herfra kunne vi med udsigt over søen se nogle
krikænder og lille lappedykkere, og helt ovre på vestsiden kunne vi se en enkelt hvidklire og nogle rødben.

Undervejs videre ud blev set lidt småfugle, det var nu ikke mange det blev til selvom landskabet er noget
afvekslende på odden. Vel ude ved spidsen kunne høres nogle ederfugle der lå og kurrede, og i de korte
øjeblikke hvor tågen lettede kunne de også ses, ligesom nogle toppede lappedykkere også her kunne
betragtes.

Fugle ved Borre Knop. Foto: Connie Sørensen
Turen tilbage til bilerne gik langs vestkysten af odden, og herfra kunne vi på polderne ud for kysten se syv
stenvendere, en flok rødben, nogle almindelige ryler og en enkelt hjejle. Undervejs så vi også pibeænder,
dobbelt bekkasin, hvinænder, gravænder og fiskehejre.
Frokosten blev indtaget ved parkeringspladsen, hvor der desværre stod en strid, kold vind ind fra øst, så det
var lidt en blandet fornøjelse, og turen gik hurtigt videre mod næste mål, som var Nørrestrand ved Horsens,
og her var tågen nu heldigvis forsvundet.

Gråkrager ved Nørrestrand. Foto: Connie Sørensen
Her startede vi med at følge stien hen langs bebyggelsen, således at vi havde et fint udsyn over søen. Her
var masser af troldænder, taffelænder, toppede lappedykkere og en del lille lappedykker. Undervejs var der
også en del småfugle at se, bl.a. stor flagspætte, grønirisk, blåmejse, gråspurv, jernspurv, kvækerfinke og
stær. Længere fremme så vi også pibeænder, grågæs og gravænder på den anden side af søen.

Stor Flagspætte. Foto: Else Oltmann
Turen fortsatte ad en af stierne ned over skrænten til stien nede ved søen. Det gav dog ikke mange ny
arter, men en enkelt rørhøg, en rød glente og en musvåge blev det dog til inden vi nåede tilbage til bilerne,
hvor turen afsluttedes.
Trods tågen ved Horsens Fjord gav dagen en del arter: Almindelig Ryle, Blåmejse, Bogfinke, Dobbelt
Bekkasin, Dompap, Ederfugl, Engpiber, Fiskehejre, Gravand, Grønirisk, Gråand, Grågås, Gråkrage, Gråspurv,
Hjejle, Husskade, Hvidklire, Hvinand, Hættemåge, Jernspurv, Knopsvane, Krikand, Kvækerfinke, Lille
Lappedykker, Lille Skallesluger, Musvit, Musvåge, Pibeand, Ringdue, Rødben, Rødhals, Rød Glente, Rørhøg,
Råge, Skarv, Sangsvane, Skovspurv, Solsort, Stenvender, Stor Flagspætte, Stor Præstekrave, Stormmåge,
Strandskade, Stær, Svartbag, Sølvmåge, Taffeland, Toppet Lappedykker, Toppet Skallesluger og Troldand. I
alt 50 arter blev det til!

Gravænder ved Nørrestrand. Foto: Connie Sørensen

Tirsdag d. 12. april: Uldum Kær.
Der var denne gang mødt 33 deltagere op på parkeringspladsen ved shelterne i Uldum Kær så på trods af
omfattende vejarbejde i Uldum by var havde alle vist nok fundet stedet.

Straks efter ankomsten blev en dobbeltbekkasin observeret ude over engene, og en stor flagspætte blev
set i toppen af et træ. I baggrunden kunne en rørdrum høres pauke, og en spurvehøg kom flyvende over.
Også et par vindrosler blev set i træerne, ligesom den første rørhøg kunne noteres flyvende nede over
Gudenåen. Grågæs og Knopsvaner var der en del af, næsten uanset hvor vi så hen.

Stor Flagspætte. Foto: Connie Sørensen

Vindrosler. Foto: Else Oltmann
Turen gik nu langs vejen sydpå i kæret med et par afstikkere ind ad nogle af stierne. Ude ved engene for
enden af disse kom en havørn flyvende forbi, der blev set krikænder og pibeænder og et stykke ude gik
ikke mindre end fem svaleklirer rundt. Samme sted var der desuden flere dobbeltbekkasiner og en lille
præstekrave.

Havørn omgivet af gravænder. Foto: Connie Sørensen

Efter at have nydt disse arter blev tiden efterhånden inde til at vende tilbage til bilerne og shelterpladsen
for at indtage frokosten. Både undervejs ud og tilbage så og lyttede vi ihærdigt efter blåhalsen, men uden
held, indtil vi næsten var tilbage ved bilerne. Pludselig sad den og sang i toppen af et træ, meget fint og
synligt, men desværre kun i kort tid, så det var et fåtal af deltagerne der fik den at se.

Gråkrager på tur. Blåhalsen blev senere set på modsatte side af vejen. Foto: Else Oltmann
Efter frokosten gik turen den modsatte retning, ned over Gudenåen og et stykke hen langs ad stien på
den modsatte side af åen. Der var her meget småt med fugle, men et par tårnfalke, nogle rørhøge og de
sædvanlige grågæs og knopsvaner blev det da til. Vi vendte derfor snart tilbage til udgangspunktet, og
besluttede at gå hen for igen at se eller høre om blåhalsen skulle vise sig igen. Det var nu ikke meget den
ville bidrage med, og det blev kun til et par enkelte strofer der kunne høres inde fra krattet, uden at den
ville lade sig se og her afsluttedes turen således.

Rød Glente. Foto: Connie Sørensen
Artslisten blev denne gang følgende: Blishøne, Blåhals, Bogfinke, Dobbeltbekkasin, Engpiber, Fasan,
Fiskehejre, Fyrremejse, Gransanger, Gravand, Gråand, Grågås, Gråkrage, Gærdesmutte, Halemejse,
Havørn, Hvid Vipstjert, Knarand, Knopsvane, Krikand, Lille Præstekrave, Musvit, Musvåge, Pibeand,
Ringdue, Rød Glente, Rødhals, Rørdrum, Rørhøg, Rørspurv, Skarv, Skeand, Skovskade, Solsort, Spurvehøg,

Stor Flagspætte, Stor Skallesluger, Stær, Svaleklire, Tårnfalk, Vibe, Vindrossel. I alt minimum 42 arter, og
så er der nok som sædvanligt nogle jeg ikke har fået noteret.
Mandag d. 9 maj: Horsens Fjord ved Vorsø og Alrø.

Gravænder. Foto: Else Otmann
23 deltagere var mødt op på denne strålende dag med lunt vejr, solskin og svag vind. Vi mødtes kl. 10.00 på
P-pladsen ved vadestedet over til Vorsø, hvor vi blev modtaget af sang fra en munk (fuglen). Herfra gik
turen til fods langs kysten hen til Vorsø Nordvestvejle, hvor der ikke gik lang tid inden vi fik øje på
havørnereden på Vorsø, flankeret af to havørne siddende i et par træer på hver sin side af reden. Efter at
have beundret de store fugle en tid fortsatte vi om til Nordvestvejlen/Haldrup Vig, hvor der stod en del
hættemåger og stormmåger rundt overalt på vadefladerne. Langs nordkysten af vigen stod adskillige lille
kobbersnepper, nogle hvidklirer og en strandhjejle. Som turleder må jeg erkende at jeg nok fejlbestemte
nogle af de små kobbersnepper til værende islandske ryler, men at de der påpegede at næbbene var for
lange havde ret, godt at der er nogle der er vågne og kritiske.

Gråkrager ved Vorsø Nordvestvejle. Foto: Else Oltmann
Vi gik nu retur og fortsatte langs kysten hen til Vorsø Østvejle og Langøerne hvor vi så rødben, en del
gravænder, hvidklirer og en enkelt rørhøg oppe over engene. Der var også knopsvaner og igen masser af
måger og lærkesang samt en enkelt fiskehejre. Tiden var nu blevet til frokost, og vi gik derfor retur til
bilerne og hentede frokosten som blev indtaget på shelterpladsen ved siden at p-pladsen i det gode vejr.

Knopsvane under landing. Foto: Bjarne Jørgensen

Frokost i det grønne. Foto: Else Oltmann

Agerhøns. Foto: Else Oltmann

Efter frokost var turen kommet til at køre til Alrø, men vi var dog ikke kommet langt før et par agerhøns
blev set inde på en af markerne ved siden af Vorsøvej. Efter et kort stop her nåede vi til Alrø og fortsatte
direkte ud til Egehoved yderst mod vest på øen, hvor en gul vipstjert tog imod os i toppen af et træ bag
toiletbygningen. Den forsvandt dog ret hurtigt og vi gik nu langs stranden helt ud til den yderste spids mod
vest. Her var der to gule vipstjerter der sad på hegnet bag stranden og lod sig beskue i længere tid sammen
med en engpiber. Pollen ud for kysten mod vest var stort set fugletom, men der sad dog to havterner
derude, og på vandet kunne vi lige skimte et par toppede skalleslugere, en enkelt småspove (lille
regnspove) og en sæl.

Gulspurv. Foto: Bjarne Jørgensen

Alrø Egehoved. Foto: Else Oltmann
Tiden gik, og vi vendte tilbage til bilerne for at køre retur med nogle stop undervejs, bl.a. ved Alrø Alhale
med udsigt over Alrø Poller og Poldkrog. Her fik vi omsider nogle viber at se, disse havde ellers glimret ved
deres fravær tidligere på turen. Her var også stær en flok bramgæs blev spottet idet de gik til landing ovre
på Hjarnø. Sidste stop var P-pladsen på nordsiden af Alrødæmningen. Det gav dog ikke meget nyt, men en
flok hjejler gav dog lidt opvisning inden de slog sig ned henne ved Alrø Vadegrund.
Turen var præget af meget lav vandstand i fjorden, hvilket betød at store dele af de besøgte områder stort
set var tørlagte, og således var f.eks. var pollen ved vestenden af Alrø blevet landfast, det meste af

Poldkrogen var tørlagt og Alrø Poller var stort set landfaste. Med lidt højere vandstand kunne nogle om
områderne sikkert have huset lidt flere arter, men det blev dog trods alt til en del.

Engpiber: Foto: Else Oltmann
37 arter blev det til denne gang, artslisten ser således ud: Bogfinke, Bramgås, Ederfugl, Engpiber,
Fiskehejre, Gransanger, Gråand, Grågås, Gråkrage, Gul Vipstjert, Havterne, Havørn, Hjejle, Hvidklire, Hvid
Vipstjert, Hættemåge, Knopsvane, Lille Kobbersneppe, Munk, Musvåge, Ringdue, Rødben, Rørhøg, Råge,
Sanglærke, Skarv, Skovspurv, Småspove (Lille Regnspove), Stormmåge, Strandhjejle, Strandskade, Stær,
Sølvmåge, Toppet Skallesluger, Tornirisk, Tårnfalk, Vibe. Desuden et par pattedyr: Hare, Spættet Sæl.
Torsdag d. 16. juni: Natravnetur til Vrads Sande og Gludsted Plantage.
Udgangspunktet for denne tur var ved Vrads Sande, hvor 25 deltagere mødtes kl. 19.30. Her blev den første
bynkefugl hurtigt spottet fra vejkanten hvor vi holdt med bilerne. Herfra var der også udsigt til en skovpiber
i toppet af et træ. Vi gik gennem lågen ind på det lyngbevoksede areal og op på en lille bakketop med
udsigt over området og søen. Et meget smukt område, men denne aften uden den store variation i
fuglearter. På søen var der dog en lille lappedykker, og i vegetationen en hel del bynkefugle, mindst seks,
måske flere. Et par ravne viste sig også, og desuden nogle landsvaler, en musvåge, og nogle tornirisker. En
gøg lod sig høre i det fjerne og for nogle enkelte deltagere lykkedes det at se en sortstrubet bynkefugl.

Søen ved Vrads Sande, med passerende ravn. Foto: Else Oltmann

Bynkefugl. Foto: Else Oltmann
Turen gik herfra videre mod Gludsted Plantage med Isenbjerg som mål. Undervejs gjordes dog et kortvarigt
stop i Store Hjøllund Plantage i håb om at få et glimt af nøddekrigen. Det lykkedes desværre ikke, men det
gav dog lidt flere arter som løvsanger, gransanger, fuglekonge, rødhals og bogfinke.
Vel ankommet ved Isenbjerg var det blevet kaffetid med udsigt til tårnfalk og syngende sanglærke. Efter
kaffen spadserede vi hen langs kanten af plantagen for at vente på at natravnen skulle begynde at synge.
Medens vi ventede hørtes sangdrossel og en enkelt natugle blev også hørt. Vi ventede længe, men hen ad
midnatstid kunne natravnens underlige snurrende sang endelig høres, om end desværre på noget lang
afstand. Et enkelt glimt af en flyvende natravn blev det også til, men generelt et lidt sløjt resultat for
aftenen. Turen afsluttede med at en flagermus kom flaksende forbi os, stort set over hovederne på os. Vi
afsluttede lidt før midnat i den mest herlige sommeraften med lunt vejr og klar himmel.

Solnedgang ved Isenbjerg. Foto: Inge Selling Jensen

Vi venter på natravnen. Foto: Else Oltmann
Den lidt korte artsliste ser således ud: Bogfinke, Bynkefugl, Fuglekonge, Gransanger, Gråand, Gråkrage,
Gøg, Landsvale, Lille Lappedykker, Løvsanger, Musvåge, Natravn, Natugle, Ravn, Ringdue, Rødhals,
Sangdrossel, Sanglærke, Skovpiber, Solsort, Sortstrubet Bynkefugl, Tornirisk, Tårnfalk og Flagermus sp. I alt
23 fuglearter og 1 arts pattedyr.
Onsdag 17. august: Kølsen-Skals Engsø

Fiskeørn: Foto: Else Oltmann
Kl. 10.00 mødtes de 16 deltagere på den lille parkeringsplads på Brunbankevej denne morgen med
strålende vejr. Herfra gik vi op til den tidligere jernbanebro ved udløbet af Skals Å, hvor noget af det
allerførste vi så var en fiskeørn ude over Hjarbæk Fjord, hvor den en enkelt gang slog ned efter bytte, dog
uden held. Fiskeørnen kunne følges længe. På fjorden lå nogle store flokke hvinænder, vurderet til omkring
4000 individer i alt. Desuden var der nogle få hvidklirer, og en flok viber samt en flok dobbeltbekkasiner
kom forbi. Fiskeørnen kom også tilbage en enkelt gang (eller var det en ny?) for derefter at trække mod
syd. Svaler var der hele tiden i luften omkring os.

Observation ved jernbanebroen. Foto: Else Oltmann
Ude over engen nord for Skals Å blev en rørhøg set siddende i et træ, og der gik ikke længe før der kom to
mere til. En hun og to unger vurderede vi det var, og længere ude kunne vi se hannen fouragere.
Vi havde valgt at efterlade frokosten i bilerne, så vi måtte tilbage for at indtage denne ved
parkeringspladsen. Herefter endnu en gang ud til Skals Å, hvor vi nu fulgte stien op langs åen. På denne
årstid er udsynet desværre hæmmet lidt at den høje vegetation, men heldigvis er der flere åbninger, hvor
der er godt udsyn over Engsøen. Her kunne vi igen se en flok dobbeltbekkasiner, som stod på engen. Der
var en del hvidklirer, der spankulerede rund i kanten af søen, og på vandet lå mange lille lappedykkere,
nogle sorthalset lappedykker, skeænder, knopsvaner, krikænder og nogle pibeænder, samt en del blishøns.

Viber. Foto: Else Oltmann
På den modsatte side blev en sølvhejre observeret gående rundt på bredden, og også en sangsvane stod
derovre. Stære var der selvfølgelig en del af på engen ud for os, og nogle få brushøns blev det også til.
Fiskehejrer var der en del af rundt i kanten af søen, og også en del rødben blev set.
Undervejs ud af stien blev nogle rørspurve observeret flyvende rundt i rørene, et par vandrikser blev hørt,
og oppe over bakkerne nordpå fløj der en tårnfalk og et par ravne.

Rørspurv. Foto: Else Oltmann
Her sluttede turen i det flotteste vejr, næsten for varmt, og vi gik herfra tilbage til bilerne for at sætte turen
hjemover.
39 arter blev det til: Blishøne, Blåmejse, Brushane, Digesvale, Dobbeltbekkasin, Fiskehejre, Fiskeørn,
Gråand, Gråkrage, Gul Vipstjert, Grågås, Hvidklire, Hvinand, Hættemåge, Knopsvane, Krikand, Landsvale,
Lille Kobbersneppe, Lille Lappedykker, Mudderklire, Ravn, Rødben, Rørhøg, Rørspurv, Sangsvane, Skarv,
Skeand, Skægmejse, Sorthalset Lappedykker, Stær, Svaleklire, Svartbag, Sølvhejre, Sølvmåge, Tornsanger,
Troldand, Tårnfalk, Vandrikse og Vibe, og som sædvanligt er der sikkert nogle jeg ikke har fået noteret.
Tirsdag 13. september: Hjarnø.
Kl. 08.30 mødtes de 20 deltagere på Pendler P-Pladsen ved E45 afkørsel 55 Horsens Nord for herefter at
samles i 5 biler, som nu satte kursen mod Snaptun Færgehavn. Her kom vi samlet over med færgen til
Hjarnø, for derefter at gøre første stop ved kirken.

Færgen til Hjarnø. Foto: Inge Jensen
Fra kirken gik turen videre til fod ned til Odden på øens sydside, ledsaget undervejs af en lokal kat, som
fulgte os hele vejen ned til stranden hvor et par stenpikkere kunne ses løbe rundt på oddens vestside, hvor
også nogle ederfugle, en toppet skallesluger og nogle skarver lå. Længere fremme i lagunen blev der udsigt
til nogle rødben, hvidklirer, storspover og en hel del hættemåger og sølvmåger.

Stenpikker. Foto: Bjarne Jørgensen
Også en flok stære fløj rundt og desuden en lille flok almindelige ryler. Strandskader var der ligeledes en del
af og desuden kunne nogle dobbeltbekkasiner ses. Ovre hvor odden blev til fastland kunne desuden lige
skimtes en stor flok viber og skarver. Engpibere var der også i området, og stranden mod vest bød nu også
på nogle få sandløbere.

Skarver. Foto: Else Oltmann
Tiden gik og det var tid til at komme i bilerne igen. Vi kørte nu ud mod østenden af Hjarnø, for at gøre holdt
ved det fortrinlige madpakkehus ved øens gamle skole, hvor vi indtog vores frokost. Herefter fortsatte vi
helt ud til østenden for at gå langs stranden op til odden på nordsiden at Hjarnø. Her sås igen ederfugle og
lidt ude løb en del stenpikkere rundt. Her var i lagunen også hvidklirer, rødben, almindelig ryle, fiskehejre
og en enkelt splitterne stod der endnu. Ude ved åbningen mod fjorden sås en rørhøg og der lå nogle grågæs
og på et tidspunkt kunne vi desuden se en stor flok hjejler komme over. Retur mod bilerne blev det
desuden til to hvid vipstjert. Tilbage ved bilerne sluttede vi turen, og kørte i spredt flok retur til færgen vor
vi kom over i flere omgange.

Frokosthuset. Foto: Else Oltmann

Rørhøg. Foto: Inge Jensen
Jeg fik noteret 28 arter: Almindelig Ryle, Dobbelt Bekkasin, Ederfugl, Engpiber, Fiskehejre, Grågås,
Gråkrage, Hjejle, Hvidklire, Hvid Vipstjert, Hættemåge, Knopsvane, Landsvale, Ringdue, Rødben, Rørhøg,
Råge, Sandløber, Skarv, Splitterne, Stenpikker, Storspove, Strandskade, Stær, Svartbag, Sølvmåge, Toppet
Skallesluger og Vibe.

Mandag 17. oktober: Kysten ved Nordjursland.
Vi lagde ud ved Gjerrild Nordstrand i småregn og med 18 deltagere, hvoraf nogle dog fortrød allerede fra
starten på grund af vejret. Det blev da også en dag uden det helt store antal arter, men nogle forskellige
gav det dog.
På vandet lå nogle sortænder og ederfugle og en flok bramgæs kom trækkende henover. Da regnen tog en
smule af, kunne vi også snart skimte en alk derude, og da først blikket var indstillet på arten, blev det
hurtigt flere. En enkelt gulspurv trippede rundt på stranden, hvor den tilsyneladende kunne finde lidt mad.

Bramgæs. Foto: Lone Kaas Andersen

Alk. Foto: Lone Kaas Andersen
Fra Gjerrild fortsatte vi til Bønnerup Havn, hvor første punkt var en tur ud ad molen, med udsyn over
området øst for havnen. Her var en del lille lappedykker, nogle rødben og en del strandskader. Også en stor
flok hjejler var der, og desuden en del almindelige ryler og nogle sandløbere.

Ederfugle. Foto: Lone Kaas Andersen

Tilbage ved parkeringspladsen på havnen var det nu frokosttid, som kunne indtages indendørs da vi fik lov
at bruge Havnegrillens lokale til dette formål. Ren luksus sådan en efterårsdag.

Almindelige Ryler og Sandløber. Foto: Knud Krog
Efter frokosten var turen kommet til et blik udover området vest for havnen. Det gav dog ikke meget nyt
selvom det nu var tøvejr, men mest igen ryler, sandløbere, måger og skarver. En lille kobbersneppe blev det
også til, ligesom nogle hvide vipstjerter løb rundt på stranden og nogle rørspurve fløj lidt rundt i den korte
vegetation.

Strandskaber. Foto: Bjarne Jørgensen
Næste og sidste mål på turen var Lystrup Strand, hvor der var lidt toppede skalleslugere på vandet, nogle
sortænder, og på en sandbanke nogle rødben, almindelige ryler, strandskader og sandløbere. Inden
afslutningen skulle vi dog også lige en tur hen til Hevringholm i svinget op mod skydeområdet. Her blev en
sule spottet lidt langt ud igen nogle sortænder og desuden nogle fløjsænder.
I alt noterede jeg 25 arter: Alk, Almindelig Ryle, Bramgås, Ederfugl, Fiskehejre, Fløjlsand, Gråand, Gråkrage,
Gulspurv, Hjejle, Hvid Vipstjert, Hættemåge, Lille Kobbersneppe, Lille Lappedykker, Rødben, Rørspurv,
Sandløber, Skarv, Skovspurv, Sortand, Strandskade, Svartbag, Sule, Sølvmåge og Toppet Skallesluger.
Onsdag 16. november: Vilsted Sø.
Turen denne dag blev virkelig en tur med hård blæst ind fra sydøst, så hård at det var svært at holde
kikkerter og teleskoper i ro til at se nogle fugle. Alligevel var der 14 fremmødte, og dagen gav trods alt også
nogle forskellige arter.
Vi lagde ud med at mødes på parkeringspladsen for enden af Sjørupvej. Der var dog så strid blæst at vi
straks satte kurs mod det nærliggende fugletårn i håb om at det kunne give os lidt læ. Det var nu ikke
meget, men når vi sørgede for at opholde i læsiden kunne vi dog finde tilstrækkelig ro til brug af vores

optik. På vej derover opskræmtes en dobbeltbekkasin, og fra tårnet var der udsigt til nogle hvinænder,
pibeænder, en del knopsvaner og en del sangsvaner og længere ovre på en af de tilstødende marker en flok
viber og nogle grågæs. Efter grundig gennemgang lykkedes det også at få en nordisk lappedykker i
teleskoperne, og også en enkelt sølvhejre gik rundt i vandkanten ovre mod marken med viberne.
Planen var nu at køre rundt langs søen til Vitskøl Kloster for at se om der skulle være noget interessant på
Limfjorden/Bjørnsholm Bugt, men det viste sig hurtigt at blæsten gjorde at der ikke kunne ses meget
derude. Vi fortsatte derfor hurtigt rundt til Ranum med Ranum Søhus som mål.

Ranum Søhus. Foto: Else Oltmann
Her var det nu tid til frokost i helt luksuriøse omgivelser med mulighed for at komme indendørs med borde
og bænke, samt toilet og varmt vand i hanerne. Skulle vi have haft lyst til en middagslur var der også
mulighed for det i et af de to soverum.
Fra Søhuset er der desuden fin udsigt over nogle af engene grænsende ned til søen, og her lå da også nogle
grågæs og sangsvaner.

I Ranum Søhus kan man oven i købet se på fugle fra spisepladsen!. Foto: Else Oltmann
Efter frokost forsatte vi rundt til Vilsted by, hvor der er en fin parkeringsplads med tilhørende overdækkede
bord-bænkesæt og toilet. I den lille vig udfor var der tilsyneladende lidt læ for vinden, og her lå derfor en

del forskellige ænder, krikænder, spidsænder, knarand, skeænder, toppet lappedykker samt nogle lille
skalleslugere, alle hunner.

Krikænder ved Vilsted. Foto: Else Oltmann
Her sluttede turen men jeg tror også alle nu var blæst godt igennem, men på trods af det blev det vist en fin
dag for de fleste.
Minimum 30 arter blev det til i løbet af dagen: Allike, Bogfinke, Bramgås, Dobbeltbekkasin, Fiskehejre,
Gråand, Grågås, Gråkrage, Hjejle, Hvinand, Knarand, Knopsvane, Krikand, Lille Lappedykker, Lille
Skallesluger, Nordisk Lappedykker, Pibeand, Ringdue, Råge, Sangsvane, Sjagger, Skarv, Skeand, Spidsand,
Stær, Sølvhejre, Taffeland, Toppet Lappedykker, Troldand, Vibe.

Torsdag 8. december: Vorup Enge og Hornbæk Enge
Som sædvanlig trak årets sidste tur mange deltagere, 32 blev det til denne gang, og så var der endda tre
tilmeldte, der meldte fra igen på grund af sygdom.
Traditionen tro startede vi med at samles til morgenkaffe med rundstykker i Randers Naturcenters fine
naturskolehus, som vi havde lånt til formålet. Efter morgenkaffen skulle vi så ud at nyde det fine vejr med
sol på en klar himmel og lidt frostgrader.
Vi var dog kun lige nået ud ad døren før en træløber viste
sig på et af træerne lige udenfor. Vi fulgte herefter stien
langs Gudenåen i retning mod Randers, hvor en lille flok
sangsvaner kom over, en fiskehejre sad meget flot i
toppen af et træ, og hvor de obligatoriske skarver sad i
deres stamtræ på den modsatte bred.

Fiskehejre. Foto: Else Oltmann

For at komme over til fugletårnet i Vorup Enge måtte vi først passere gangbroen på jernbanebroen, hvilket
gav os et godt udsyn over Gudenåen, og her så vi da også de første lille lappedykkere og nogle krikænder.
Ude ved fugletårnet var der flere lille lappedykkere, en del krikænder og gråænder og en del knopsvaner
kunne ses længere ude. Undervejs blev set nogle få skægmejser og en vandrikse blev hørt.

Lille Lappedykker. Foto: Else Oltmann
Nu skulle vi jo helst ikke gå glip af frokosten, så ruten gik ved middagstid tilbage til naturcentret. Dejligt at
kunne komme indendørs på sådan en kold dag! Efter frokost skulle der lige ryddes op, sættes på plads og
gøres rent, og herefter var turen så kommet til at besøge Hornbæk Enge.

Gråkrager klar til afgang. Foto: Else Oltmann
Vi lagde fint ud med en tårnfalk som fløj over centret, og nogle store skalleslugere på åen. Videre ude
rørhøne og dompap samt et par overflyvende skovskader. Da vi fik udsyn over engene, var det første vi så
en hurtig isfugl der skulle over enden af søen for at forsvinde i rørene på den anden side. På søen lå der
masser af knopsvaner, pibeænder og krikænder. Også nogle knarænder og hvinænder blev det til, og på
den anden side kunne vi i teleskoperne se en flok stillits fouragere i nogle frøstande af tidsel.

Krikænder, Gråænder og Hættemåger ved Vorup Enge. Foto: Else Oltmann
Trods delvist tilfrosset vand, åen dog endnu undtaget, blev det til et helt godt udbytte for dagen, som vi
afsluttede her ved Hornbæk Enge.
Jeg fik noteret i alt 34 arter denne gang:
Blishøne, Blåmejse, Dompap, Fiskehejre,
Gråand, Grågås, Gråkrage, Hvinand,
Husskade, Hættemåge, Isfugl, Knarand,
Knopsvane, Krikand, Lille Lappedykker,
Musvit, Musvåge, Pibeand, Rørhøne, Råge,
Sangsvane, Sjagger, Skarv, Skovskade,
Skægmejse, Solsort, Stillits, Stor
Skallesluger, Svartbag, Sølvmåge, Troldand,
Træløber, Tårnfalk, Vandrikse.

Dompap. Foto: Else Oltmann
Ole Jensen

