RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Onsdag d. 16. juni: Gråkragetur til Bølling Sø og Kompedal Plantage.
For en gangs skyld var gråkrageturen en aftentur. Det blev denne gang til 16 deltagere og artslisten blev
ikke så lang heller, kun 21 fuglearter blev det til.
Vi startede kl. 19.30 ved parkeringspladsen i den sydlige end af Bølling Sø, hvorfra vi kunne se et rådyr ovre
i kanten af træerne på den modsatte side af engen, og på selve engen stod 4 grågæs.
Fra Parkeringspladsen gik vi ad stien over til østsiden af søen og så undervejs en rørhøg ude over den
sydlige ende af søen, hvor der også fløj nogle landsvaler. Ude mellem nogle af de udgåede træer der lå i
sydkanten af søen kunne vi se to sangsvaner svømme rundt. Bølling Sø er jo en af de få lokaliteter der huser
ynglende sangsvane, men de to vi så, syntes nu ikke af have yngel i år. Desuden hørtes løvsanger,
gransanger, tornsanger og musvit.

Sangsvane. Foto: Christian Ojgaard

Løvsanger. Foto: Else Oltmann
Turen fortsatte nu således at vi kom op langs den sydøstlige side af søen og op i den lyngbeklædte bakke.
Undervejs var der dog et stop for at beundre de mange guldsmede der fløj rundt langs vandkanten,
hovedparten af dem var fireplettet libel, hvor vi tydeligt kunne se artens 4 sorte pletter på forkanten af
vingerne.

Fireplettet Libel. Foto: Else Oltmann
Oppe fra toppen af bakken havde vi godt udsyn, og kunne se de mange grågæs der svømmede rundt.
Udover grågæssene blev det dog kun til en fiskehejre, en knopsvane, et par troldænder og nogle gråænder.
I modsat retning kunne vi til gengæld se en Tårnfalk flyve rundt og fouragere.
Det var nu tid til at drage videre og på tilbageturen kunne vi igen beundre sangsvaneparret, nu lidt tættere
på, og henne hvor der var udsyn over engen på vestsiden, fik vi øje på to bynkefugle, som sad i noget af
vegetationen.
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Næste mål var parkeringspladsen på Kragelundvej i nordenden af søen, hvor vi havde planlagt at skulle
indtage vores aftenskaffe. Desværre lykkedes det turlederen (undertegnede) at dreje forkert, og inden det
blev opdaget at jeg var på vej nordpå i stedet, var vi kommet så langt at det blev besluttet at køre direkte til
Kompedal Plantage, med håb om at høre, og evt. se, natravn.

Aftenskaffe. Foto: Else Oltmann

Ventetid. Foto: Else Oltmann
Her startede vi så med aftenskaffen akkompagneret af sangen fra en sangdrossel. Desværre var stedet
meget plaget af knot eller kvægmyg så myggesprayen var godt i gang. Ellers var det så bare vente til
natravnen lod høre fra sig, eller lod sig se.
Det sidste blev dog ikke tilfældet, men efter lang tids venten, og en vandretur hen langs skovkanten,
lykkedes det da heldigvis at få dens sang at høre. En helt speciel snurrende lyd, som man næppe glemmer
når man en gang har hørt den.

Solnedgang over Kompedal Plantage. Foto: Else Oltmann
Med denne snurren sluttede turen lidt i kl. 24.00, og artslisten blev følgende: Fiskehejre, Knopsvane,
Sangsvane, Grågås, Gråand, Troldand, Rørhøg, Tårnfalk, Gøg, Natravn, Landsvale, Gærdesmutte, Bynkefugl,
Sangdrossel, Tornsanger, Løvsanger, Gransanger, Musvit, Husskade, Gråkrage, Stær og Rådyr
Ole Jensen

