RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Mandag d. 9 maj: Horsens Fjord ved Vorsø og Alrø.

Gravænder. Foto: Else Otmann
23 deltagere var mødt op på denne strålende dag med lunt vejr, solskin og svag vind. Vi mødtes kl. 10.00 på
P-pladsen ved vadestedet over til Vorsø, hvor vi blev modtaget af sang fra en munk (fuglen). Herfra gik
turen til fods langs kysten hen til Vorsø Nordvestvejle, hvor der ikke gik lang tid inden vi fik øje på
havørnereden på Vorsø, flankeret af to havørne siddende i et par træer på hver sin side af reden. Efter at
have beundret de store fugle en tid fortsatte vi om til Nordvestvejlen/Haldrup Vig, hvor der stod en del
hættemåger og stormmåger rundt overalt på vadefladerne. Langs nordkysten af vigen stod adskillige lille
kobbersnepper, nogle hvidklirer og en strandhjejle. Som turleder må jeg erkende at jeg nok fejlbestemte
nogle af de små kobbersnepper til værende islandske ryler, men at de der påpegede at næbbene var for
lange havde ret, godt at der er nogle der er vågne og kritiske.

Gråkrager ved Vorsø Nordvestvejle. Foto: Else Oltmann
Vi gik nu retur og fortsatte langs kysten hen til Vorsø Østvejle og Langøerne hvor vi så rødben, en del
gravænder, hvidklirer og en enkelt rørhøg oppe over engene. Der var også knopsvaner og igen masser af
måger og lærkesang samt en enkelt fiskehejre. Tiden var nu blevet til frokost, og vi gik derfor retur til
bilerne og hentede frokosten som blev indtaget på shelterpladsen ved siden at p-pladsen i det gode vejr.

Knopsvane under landing. Foto: Bjarne Jørgensen

Frokost i det grønne. Foto: Else Oltmann

Agerhøns. Foto: Else Oltmann

Efter frokost var turen kommet til at køre til Alrø, men vi var dog ikke kommet langt før et par agerhøns
blev set inde på en af markerne ved siden af Vorsøvej. Efter et kort stop her nåede vi til Alrø og fortsatte
direkte ud til Egehoved yderst mod vest på øen, hvor en gul vipstjert tog imod os i toppen af et træ bag
toiletbygningen. Den forsvandt dog ret hurtigt og vi gik nu langs stranden helt ud til den yderste spids mod
vest. Her var der to gule vipstjerter der sad på hegnet bag stranden og lod sig beskue i længere tid sammen
med en engpiber. Pollen ud for kysten mod vest var stort set fugletom, men der sad dog to havterner
derude, og på vandet kunne vi lige skimte et par toppede skalleslugere, en enkelt småspove (lille
regnspove) og en sæl.

Gulspurv. Foto: Bjarne Jørgensen

Alrø Egehoved. Foto: Else Oltmann
Tiden gik, og vi vendte tilbage til bilerne for at køre retur med nogle stop undervejs, bl.a. ved Alrø Alhale
med udsigt over Alrø Poller og Poldkrog. Her fik vi omsider nogle viber at se, disse havde ellers glimret ved
deres fravær tidligere på turen. Her var også stær en flok bramgæs blev spottet idet de gik til landing ovre
på Hjarnø. Sidste stop var P-pladsen på nordsiden af Alrødæmningen. Det gav dog ikke meget nyt, men en
flok hjejler gav dog lidt opvisning inden de slog sig ned henne ved Alrø Vadegrund.
Turen var præget af meget lav vandstand i fjorden, hvilket betød at store dele af de besøgte områder stort
set var tørlagte, og således var f.eks. var pollen ved vestenden af Alrø blevet landfast, det meste af

Poldkrogen var tørlagt og Alrø Poller var stort set landfaste. Med lidt højere vandstand kunne nogle om
områderne sikkert have huset lidt flere arter, men det blev dog trods alt til en del.

Engpiber: Foto: Else Oltmann
37 arter blev det til denne gang, artslisten ser således ud: Bogfinke, Bramgås, Ederfugl, Engpiber,
Fiskehejre, Gransanger, Gråand, Grågås, Gråkrage, Gul Vipstjert, Havterne, Havørn, Hjejle, Hvidklire, Hvid
Vipstjert, Hættemåge, Knopsvane, Lille Kobbersneppe, Munk, Musvåge, Ringdue, Rødben, Rørhøg, Råge,
Sanglærke, Skarv, Skovspurv, Småspove (Lille Regnspove), Stormmåge, Strandhjejle, Strandskade, Stær,
Sølvmåge, Toppet Skallesluger, Tornirisk, Tårnfalk, Vibe. Desuden et par pattedyr: Hare, Spættet Sæl.
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