RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
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.
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