RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
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.
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