RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Mandag 14. december: Hornbæk Enge og Vorup Enge
Det tilladte antal deltagere på 9 + turleder blev hurtigt overskredet da tilmeldingen åbnede, derfor blev
det besluttet at lave endnu en tur den følgende torsdag. Vi endte her om mandagen dog med kun at
være 9 i alt da en var kørt til Randers Regnskov, for at møde os, i stedet for til Naturcentret.
Vi startede med at gå ad stien fra Naturcentret ud til Hornbæk Enge hvor vi så masser af Pibeænder,
Troldænder og Blishøns samt nogle Hvinænder. Der var flere Lille Lappedykker, lidt Knarænder Viber,
Krikænder og en del Knopsvaner. Herfra gik turen videre over gangbroen ved motorvejen, og vel ovre
kunne vi ude i Tebbestrup Kær se en stor flok Grågæs. Efter frokosten vendte vi retur og en del af
deltagerne faldt fra. Vejret var nu også noget fugtigt, men en lille kerne fortsatte videre fra Naturcentret
ind mod Randers, over jernbanebroen og over til fugletårnet i Vorup Enge. Her lå en hel del Krikænder,
Gråænder og Pibeænder, og en stor flok Skarver stod lidt ude.
Efter endt observation var det tid til at returnere til Naturcentret for at afslutte turen, men på vej retur
over jernbanebroen blev en Isfugl spottet krydse Gudenåen flere gange inden den forsvandt ud af syne.
En fin afslutning på turen.
28 arter fik jeg noteret: Lille Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Gråand,
Knarand, Pibeand, Krikand, Troldand, Hvinand, Blishøne, Vibe, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge,
Svartbag, Isfugl, Solsort, Musvit, Blåmejse, Husskade, Skovskade, Gråkrage, Ravn, Bogfinke.
Torsdag 17. december: Vorup Enge og Hornbæk Enge
Denne dag var kun 6 + turleder mødt op, da en del meldte fra i dagene forinden og ventelisten var
ryddet. Selv om turen egentlig var en gentagelse af turen om mandagen startede vi lidt anderledes idet
første mål var fugletårnet i Vorup Enge. Også denne dag var der masser af Pibeænder, Krikænder
Gråænder, men også par Grønbenet Rørhøne. Desuden hørte vi en Vandrikse hyle i rørene ved siden af
fugletårnet. På vej retur over jernbanebroen spejdede vi længe efter Isfuglen, som til sidst da også lod sig
se, selvom vist kun få fik et glimt af den, da den hurtigt fløj under broen og ud af syne.
Tilbage ved Naturcentret hold vi frokost inden turen fortsatte ud mod Hornbæk Enge, hvor vi undervejs
igen hørte Vandrikse, ellers var fuglene nogenlunde som om mandagen, dvs. Pibeænder, Krikænder,
Troldænder, nogle Hvinænder, Lille Lappedykker og Viber.
Vi vendte denne gang om da vi var nået til motorvejsbroen, og retur ved Naturcentret, hvor turen
sluttede, nåede vi lige en lille flok Stillits som det sidste.
Det blev denne gang til 33 arter, og altså lidt flere end om mandagen: Lille Lappedykker, Skarv,
Fiskehejre, Knopsvane, Gråand, Knarand, Pibeand, Krikand, Troldand, Hvinand, Tårnfalk, Vandrikse,
Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Vibe, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Isfugl, Stor
Flagspætte, Gærdesmutte, Solsort, Musvit, Blåmejse, Husskade, Skovskade, Råge, Gråkrage, Ravn,
Bogfinke, Stillits, Dompap.
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