RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Tirsdag d. 14. maj: Gråkragetur til Værnengene og Skjern Å.
15 deltagere vart kørt turen over til Værnengene denne flotte morgen og mødtes ved P-Pladsen ved
krydset Værnvej/Vesterlundvej. Herfra gik turen mod værnengene med første stop ved Nordladen.
Undervejs havde nogle dog allerede spottet de første Brushøns og Store Kobbersnepper.
Ved Nordladen samledes vi om de medbragte rundstykker, som kunne indtages med udsigt til en stor flok
Bramgæs, og lidt længere ude på markerne en hel del Hjejler. Som sædvanligt var der også underholdning
af alle Bysvalerne, der fløj omkring deres reder på Nordladen. Også Stenpikkere, Gravænder, Viber og
Sanglærker var at se og høre.

Stor Kobbersneppe. Foto: Else Oltmann

Morgenmad ved Nordladen. Foto: Else Oltmann
Efter rundstykkerne fortsatte vi ud ad Tippervej med stop i svinget hvor den drejer mod øst. På området
her var der ved søen Rødben, Almindelig Ryle, Dværgryle, Brushøns, Stor Præstekrave, Klyde og Gul
Vipstjert og en Vandrefalk kom forbi. Store Kobbersnepper gik rundt i kanten markerne, og ude på disse gik
flere Bramgæs. Sammen med dem nede ved Norladen kunne det vel blive til over 10.000 Bramgæs i alt!

Bramgæs der letter. Foto: Else Oltmann

Videre gik det nu ud ad Tippervej, hvor der undervejs var adskillige Gule Vipstjerter, mange af dem lige ved
vejsiden. Vi kørte ned mod Værnsande til P-pladsen og fugletårnet for enden af vejen.

Gul Vipstjert. Foto: Else Oltmann
I området omkring fugletårnet var der Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger og Rørspurv, desuden kunne
vi høre en Gøg og af og til en Rørdrum. På vandet gik en lille flok Skestorke rundt, og der var nogle få
Storspover.

Skestork. Foto: Allan Bøgedal

Frokosten blev også overstået her inden vi satte kursen tilbage for at køre mod Skjern Enge. Vejret og
området var dog så dejligt at vi havde lidt svært ved at løsrive os, men omsider kom vi da af sted.
Første stop ved Skjern Å var ved fugletårnet på Skjernåvej, hvor det allerførste vi så var en Havørn. Vi var
end ikke kommet ud af bilerne inden den kom forbi. I vandkanten tæt på tårnet gik et par Mudderklirer og
fouragerede, og der kunne ses en del Grågæs og Knopsvaner, samt nogle Toppede Lappedykkere,
Troldænder og et par Knarænder. Også en Spurvehøg kom forbi.
Herfra kørte vi nu ud ad Falbækvej i et forsøg på at finde nogle Pomeransfugle. Vi var da heller ikke kommet
langt før de første blev set nord for vejen sammen med nogle Hjejler. Der var dog kun nogle få, men disse
flotte fugle er jo altid værd at bruge lidt tid på. Turen gik så videre ud til Langkærvej for at køre ned mod
Pumpestation Nord.

Pomeransfugl. Foto: Allan Bøgedal
Et par deltagere der var kørt lidt i forvejen havde på en mark øst for Langkærvej spottet nogle flere
Pomeransfugle, og her gik da også en langt større flok end den vi havde set ved Falbækvej. Efter at have
nydt disse en tid fortsatte vi så mod slutmålet ude ved Pumpestation Nord, hvor vi igen kunne høre en Gøg,
ligesom der kom en lille flok på 6 Skestorke forbi.
Nogle af deltagerne skulle også lige en tur over med trækfærgen, og klokken var nu blevet så mange at vi
måtte tage afsked og køre hjemad efter en oplevelsesrig dag i det Vestjyske.

Trækfærgen ved Pumpestation Nord. Foto: Else Oltmann
Dagens samlede artsliste ser således ud: Toppet Lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Skestork,
Knopsvane, Bramgås, Grågås, Gravand, Knarand, Gråand, Krikand, Troldand, Taffeland, Havørn, Rørhøg,
Spurvehøg, Musvåge, Tårnfalk, Vandrefalk, Agerhøne, Trane, Blishøne, Klyde, Stor Præstekrave, Hjejle,
Pomeransfugl, Vibe, Alm. Ryle, Dværgryle, Mudderklire, Rødben, Hvidklire, Stor Kobbersneppe, Storspove,
Brushane, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Ringdue, Gøg, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Engpiber, Hvid
Vipstjert, Gul Vipstjert, Stenpikker, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger, Løvsanger, Skovskade,
Husskade, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Tornirisk, Rørspurv, Gulspurv, Bomlærke.
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