RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
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
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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.
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