RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Onsdag d. 24. april: Gråkragetur til Agerø, Thissinghuse og Grynderup Sø
En blæsende morgen kl. 10.00 på Agerø mødtes 30 deltagere på parkeringspladsen ved Fugleværnsfondens
reservat, og gik derfra ned til skjulet med udsyn over engene under ledelse af Bent Birk Kristensen, som
deltager i arbejdsgruppen deroppe.
Først havde vi dog udsyn til en lille skov på østsiden af øen, hvor der stod mange fiskehejrer i skovbrynet og
i træerne. Mon ikke der er en koloni dernede? Undervejs til skjulet måtte vi også lige gøre holdt et par
gange. Først lod en Bomlærke sig se ude på en af markerne, og dernæst kunne vi se en flok Hjejler nede på
engen.

Udsigt over engen på Agerø. Foto: Else Oltmann
Fra skjulet var der godt udsyn over engene, men desværre var der ikke mange Lysbugede Knortegæs at se.
Lidt blev det dog til, om end langt ovre på en anden eng. Til gengæld kom Hjejlerne rimeligt tæt på, og
overfløj skjulet et par gange. Der kunne også ses Storspover, Viber, Hvidklirer og Strandskader. På et
tidspunkt kom også en enkelt Fiskeørn forbi lidt langt væk.

På vej nede fra skjulet på Agerø. Foto: Else Oltmann
Efter frokosten gik turen videre til Thissinghuse, hvor vi så Hvinænder, Grågæs, Knopsvaner og Krikænder
samt et par Store Skalleslugere. Et fint sted, men småfuglene holdt sig desværre lidt tilbage, formodentlig
på grund af den kraftige blæst.
Næste og sidste stop på turen blev sydsiden af Grynderup Sø. Ligeledes et rigtigt godt fugleområde. Her var
i alt 8 Atlingænder og 19 Klyder foruden Rørhøg, Rødben, Dobbelt Bekkasiner, masser af Krikænder, Viber
et par Tinksmede og en Brushøne.

Atlingænder i Grynderup Sø. Foto: Else Oltmann

Rørhøg ved Grynderup Sø. Foto: Else Oltmann
Vi sluttede kl. 15.00, og dagens artsliste blev, som jeg noterede den: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås,
Lysbuget Knortegås, Gravand, Krikand, Atlingand, Troldand, Ederfugl, Hvinand, Stor Skallesluger, Toppet
Skallesluger, Fiskeørn, Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk, Strandskade, Klyde, Hjejle, Vibe, Tinksmed, Rødben,
Hvidklire, Stor Regnspove, Dobbelt Bekkasin, Brushane, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Fjord/Havterne,
Ringdue, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Stær, Bomlærke.
Der var sikkert flere, da jeg næppe har fået alt noteret.

Udsigt over Grynderup Sø. Foto: Else Oltmann
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