RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Torsdag d. 16. juni: Natravnetur til Vrads Sande og Gludsted Plantage.
Udgangspunktet for denne tur var ved Vrads Sande, hvor 25 deltagere mødtes kl. 19.30. Her blev den første
bynkefugl hurtigt spottet fra vejkanten hvor vi holdt med bilerne. Herfra var der også udsigt til en skovpiber
i toppet af et træ. Vi gik gennem lågen ind på det lyngbevoksede areal og op på en lille bakketop med
udsigt over området og søen. Et meget smukt område, men denne aften uden den store variation i
fuglearter. På søen var der dog en lille lappedykker, og i vegetationen en hel del bynkefugle, mindst seks,
måske flere. Et par ravne viste sig også, og desuden nogle landsvaler, en musvåge, og nogle tornirisker. En
gøg lod sig høre i det fjerne og for nogle enkelte deltagere lykkedes det at se en sortstrubet bynkefugl.

Søen ved Vrads Sande, med passerende ravn. Foto: Else Oltmann

Bynkefugl. Foto: Else Oltmann

Turen gik herfra videre mod Gludsted Plantage med Isenbjerg som mål. Undervejs gjordes dog et kortvarigt
stop i Store Hjøllund Plantage i håb om at få et glimt af nøddekrigen. Det lykkedes desværre ikke, men det
gav dog lidt flere arter som løvsanger, gransanger, fuglekonge, rødhals og bogfinke.
Vel ankommet ved Isenbjerg var det blevet kaffetid med udsigt til tårnfalk og syngende sanglærke. Efter
kaffen spadserede vi hen langs kanten af plantagen for at vente på at natravnen skulle begynde at synge.
Medens vi ventede hørtes sangdrossel og en enkelt natugle blev også hørt. Vi ventede længe, men hen ad
midnatstid kunne natravnens underlige snurrende sang endelig høres, om end desværre på noget lang
afstand. Et enkelt glimt af en flyvende natravn blev det også til, men generelt et lidt sløjt resultat for
aftenen. Turen afsluttede med at en flagermus kom flaksende forbi os, stort set over hovederne på os. Vi
afsluttede lidt før midnat i den mest herlige sommeraften med lunt vejr og klar himmel.

Solnedgang ved Isenbjerg. Foto: Inge Selling Jensen

Vi venter på natravnen. Foto: Else Oltmann
Den lidt korte artsliste ser således ud: Bogfinke, Bynkefugl, Fuglekonge, Gransanger, Gråand, Gråkrage,
Gøg, Landsvale, Lille Lappedykker, Løvsanger, Musvåge, Natravn, Natugle, Ravn, Ringdue, Rødhals,
Sangdrossel, Sanglærke, Skovpiber, Solsort, Sortstrubet Bynkefugl, Tornirisk, Tårnfalk og Flagermus sp. I alt
23 fuglearter og 1 arts pattedyr.
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