
RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR 
 
Tirsdag d. 10. januar: Gråkragetur til Årslev Engsø 
 
Udgangspunktet for turen var den østlige parkeringsplads på nordsiden af Årslev Engsø, hvor 28 deltagere 
var mødt op, så der var ved at være godt fyldt op med biler. 
 

 
Overflyvende grågæs. Foto: Connie Sørensen 
 
Inden vi gik afsted mod søen nåede vi lige at bliver overfløjet af en flok grågæs, men herefter gik turen ned 
til stien og østpå mod Søskovvej. Søen virkede en smule tom for fugle, især når det tages i betragtning hvad 
der nogle gange kan ses dernede, men i løbet af dagen lykkedes det dog at se en del arter. Knopsvane, 
hvinand og fiskehejre blev det hurtigt til, og undervejs mod skjulet i den gamle pumpestation sås også 
troldand og grønbenet rørhøne. 
 

Skjulet gav ikke meget nyt, selvom en forbipasserende fortalte at der 
var set rørdrum i søkanten, men den ville nu ikke vise sig for os. 
Toppet Lappedykker kunne dog ses ude på vandet. 
 
Mod nord kunne vi ud over markerne se en flok fasaner, og en 
tårnfalk var ude at fouragere. Da vi kom lidt længere ind mod øst 
opdagede vi den sad i toppen af et træ i færd med at æde en mus, og 
ved den nærliggende gård var der en del blåmejser, alliker, råger og 
gråkrager. 
 
I teleskoperne kunne vi desuden se en odder boltre sig i vandet helt 
inde ved Søsskovvej, det var dog desværre kun nogle få af os der 
nåede at få den at se. 
 
Vi fortsatte nu helt ind til Søskovvej hvor vi gjorde holdt for indtage 
vores frokost. Alle bord-bænkesæt stod dog under vand, så vi måtte 
tage til takke med rækværket omkring parkeringspladsen som 
siddepladser. 
 

Toppet Lappedykker. Foto: Connie Sørensen 
 
 
 



 
Tårnfalk med mus. Foto: Christian Ojgaard 
 
Efter frokost gik turen samme vej tilbage, undervejs blev det til et par musvåger, hvoraf den ene var meget 
lys. Der blev også set stillits og gråsisken. Vi forsatte videre vestpå forbi stien op mod parkeringspladsen, og 
kort efter at have passeret broen over Lyngbygård Å lå der en flok sangsvaner og knopsvaner i kanten af 
søen. Her var også pibeænder, krikænder, knarænder, taffelænder og nogle få spidsænder. 
 

 
Sangsvaner med mere. Foto: Connie Sørensen 
 
Turen sluttede her og vejret var nu skiftet fra sol på skyfri himmel til helt overskyet, hvilket også kunne 
mærkes på temperaturen, men totalt set må vi siges at have været særdeles heldige med vejret. 
 
Artslisten blev følgende: Allike, blåmejse, bogfinke, fasan, fiskehejre, grønbenet rørhøne, grønirisk, gråand, 
grågås, gråkrage, gråsisken, husskade, hvinand, hættemåge, knarand, knopsvane, krikand, musvåge, 
pibeand, ringdue, råge, sangsvane, skarv, solsort, spidsand, stillits, stær, sølvmåge, taffeland, toppet 
lappedykker, troldand og tårnfalk. I alt 32 fuglearter foruden odder. 
 



 
Skjulet ved Årslev Engsø nordside. Foto: Connie Sørensen 
 
Ole Jensen 


