RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Torsdag d. 22. august: Gråkragetur til Ebeltoft Færgehavn og Gåsehage.
Turen startede kl. 09.00 hvor de 24 deltagere var mødt op på P-Pladsen ved Færgevej vest for Ebeltoft
Færgehavn.
Det første vi så var nogle Strandskader der løb rundt i området, de mange skarver ude på stenmolen og en
ret stor flok Canadagæs der stod henne ved den østlige mole. Umiddelbart så det ud som om det var de
eneste fugle i området udover mågerne, men inden længe blev en Toppet Skallesluger hun med 4 unger
spottet, ligesom vi kunne se ikke alle mågerne var måger, men at der også var Splitterner og Havterner
imellem. Ved nærmere eftersyn viste der sig også at være to Lille Kobbersneppe og nogle Rødben.
Vi gik nu en tur langs stranden hen til den østlige dækmole for at komme lidt tættere på fuglene, hvilket da
også lykkedes, medens det til gengæld ikke gav yderligere arter udover nogle få Hvide Vipstjerter.
Returturen til P-Pladsen foregik ad vejen uden store ophold, og nogle benyttede nu lejlighed til at få en tår
formiddagskaffe.
Næste travetur gik hen til færgehavnen for at de om der skulle være noget spændende øst for denne.
Desværre var der i mellemtiden dukket nogle kitesurfere op i området, men der var dog stadig fugle tilbage
at de på. Igen var der Canadagæs og masser af Splitterner. Der var Islandske Ryler og Storspover, en
Strandhjejle og en flok Hjejler samt nogle få Stenvendere, nogle Almindelig Ryler, en enkelt Sandløber, flere
Rødben og en hel del Store Præstekraver.
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Tiden var nu inde til frokost så vi vendte atter vendte vi retur til P-Pladsen for at indtage denne. Efter
frokost samlede vi bilerne og kørte ud til P-Pladsen ved slusen ude ved Øer i håb om i det mindste at
komme list tættere på fuglene. Det første vi mødte på vejen ned til stranden var en flok på vel 400 Hjejler,
der var en tur oppe at vende, for derefter at slå sig ned på sandbanken ud for området.

Fra stranden kunne vi se de samme fugle som vi havde set fra færgehavnen, men en hel del tættere på, det
var absolut den korte køretur værd, og fuglene blev ivrigt studeret og diskuteret inden turen afsluttedes og
vi tog afsked.
På vej hjem tog nogle af os dog en lille afstikker til Trehøje i Mols Bjerge i håb om at får et glimt af den
Slangeørn der havde opholdt sig i området en lille måneds tid. Dog uden held, selvom den var set i området
både dagen før og tidligere på dagen.
Artslisten ser vist nogenlunde således ud: Canadagås, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Ringdue, Mursejler,
Fiskehejre, Skarv, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Stor Præstekrave, Storspove, Lille Kobbersneppe,
Stenvender, Islandsk Ryle, Temmincksryle, Almindelig Ryle, Mudderklire, Hvidklire, Rødben, Hættemåge,
Stormmåge, Sølvmåge, Fjordterne, Splitterne, Tårnfalk, Råge, Gråkrage, Sanglærke, Bysvale, Landsvale,
Stær, Engpiber, Hvis Vipstjert, Grønirisk, Stillits, Gulspurv.
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