RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Mandag d. 17. februar: Gråkragetur til Vilsted Sø.
Nok noget af det værste vejr vi endnu har haft til en Gråkragetur! Ikke underligt at vi denne gang kun var 11
deltagere.

Gråkrager i blæst. Foto: Else Oltmann
Turen startede kl. 10.00 ved parkeringspladsen ved Sjørupvej, hvor der stod en stiv blæst ind fra
Limfjorden, det meste af tiden iblandet lidt regn. Fuglene var da også noget tilbageholdende med at vise
sig, bortset fra en flok stære, en del hvinænder på søen og et par knopsvaner. Efter lidt nærmere eftersyn
rundt i kanterne blev det dog også til nogle gråænder, lidt krikænder og lidt pibeænder. Nogle mente også
at have set sølvhejre.

Stære i blæst. Foto: Else Oltmann

I håb om lidt mere gik vi over i fugletårnet, hvor vi på vej derover så nogle få sanglærker, og fra tårnet nogle
grågæs.
Turen gik nu videre til parkeringspladsen ved sydenden af søen, hvorfra vi havde udsigt til et par lille
lappedykker, nogle grågæs og sangsvaner inde på en mark, og netop som vi skulle til at gå tilbage til bilerne
kom en stor flok bramgæs over, og slog sig ned.

Bramgæs i blæst. Foto: else Oltmann
Næste stop var planlagt til at være ved Vitskøl Kloster, med lidt observation ud over engene ved
Limfjorden, men har var så blæsende at det straks blev opgivet, og vi fortsatte derfor til Ranum, med kurt
mod Ranum Søhus, et fint sted ved en shelterplads, hvor huset gav mulighed for at indtage frokosten
indendørs, og hvor der oven i købet var nogle få brikse hvor der havde været mulighed for en middagslur,
hvis vi havde følt for det. Efter frokosten blev det i stedet til lidt observation via de store vinduer ud mod
søen, og dette gav da også en blå kærhøg, yderligere to lille skallesluger og nogle store skalleslugere.

Frokost i Ranum Søhus. Foto: Else Oltmann

Nå, vi skulle jo ud i blæsten igen, og kørte nu om til turens sidste stop ved p-pladsen i Vilsted.
Her gav det lille lappedykker, toppet lappedykker i sommerdragt, krikand, troldand og igen nogle
hvinænder.

Sidste stop i Vilsted, i læ. Foto: Else Oltmann
Trods vejret blev det dog til en del arter: Lille Lappedykker, Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre,
Søjvhejre?, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Pibeand, Gråand, Spidsand, Krikand,
Troldand, Hvinand, Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Blå Kærhøg, Musvåge, Tårnfalk, Blishøne, Vibe,
Ringdue, Stormmåge, Sølvmåge, Sanglærke, Solsort, Gråkrage, Stær.
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