RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR:
Torsdag d. 14. marts: Gråkragetur til Klostermølle, Lindholm Hoved og Emborg.
Ikke mindre end 26 deltagere mødte op kl. 10.00 denne dag med lidt småregn det meste af tiden. Vi blev på
parkeringspladsen mødte af tilsyneladende veloplagt Hvid Vipstjert, som havde travlt oppe på rygningen af
madpakkehuset. Første punkt var en tur ud til Klosterkær, hvilket foregik langs vejen til akkompagnement
af sang fra Bogfinke, og overflyvende Stor Flagspætte. Ude ved Klosterkær kunne vi hurtigt se nogle hvide
fugle lyse op nede på engen. Det viste sig at være Sølvhejrer, og ved nærmere eftersyn blev det til hele fem
af slagsen. Desuden var der Grågæs, Stor Skallesluger masser af Viber, Stære, Knopsvaner, Fiskehejrer,
Krikænder og en enkelt Havørn lod sig skimte langt ude over trætoppene. Også Knarand var der, og en lille
flok Dobbelt Bekkasiner gav opvisning over engen og vejen.
Vi fulgte nu stien langs åen tilbage til Klostermølle, her var lidt dødt med meget få småfugle i træerne, men
en enkelt Stor Flagspætte var dog så venlig at sætte sig i et af træerne langs åen, som de altid har for vane,
helst på den modsatte side af stammen i forhold til hvor man selv står.
Heller ikke ved Klostermølle var der de store ting at se på. Hverken Isfugl eller Bjergvipstjert lod sig se. Vi
kunne dog ude på søen se en del Blishøns, Troldænder og Hvinænder.
Tilbage ved parkeringspladsen var det blevet frokost, så der fik vi god brug for madpakkehuset, da det
stadig var noget fugtigt i vejret. Under frokosten kunne vi samtidig erfare at nogle af deltagerne var gået op
langs åen i stedet for at følges med vi andre tilbage til Klostermølle, og at disse havde set adskillige (fem?)
Isfugle deroppe.
Efter frokost kørte vi videre om til Lindholm Hoved for at gå en tur ned til fugletårnet. Vi valgte dog først
lige at gøre kort ophold på udsigtspunkt inden selv odden, og heldigvis må man sige. Der gik ikke længe før
havørnen dukkede op næsten over hovederne på os, gav lidt opvisning og forsvandt vestover.
Nede ved fugletårnet havde vi udsigt til en del Blishøns, Hvinænder og Troldænder, og nogle Lille
Skalleslugere lå ovre ved sivene mod øst. Desuden kunne vi se et par Lille Lappedykkere.
Sidste stop på turen var ved Emborg, hvor vi gik op på det offentlige areal ved Lindholmvej med udsigt til
Emborg Odde. Det gav dog intet nyt, men flere Blishøns, Troldænder og Hvinænder.
I alt blev det til følgende, med det sædvanlige forbehold dog ikke noterede arter: Lille Lappedykker, Toppet
Lappedykker, Skarv, Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Krikand, Troldand,
Hvinand, Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Havørn, Musvåge, Blishøne, Vibe, Dobbelt Bekkasin,
Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Stor Flagspætte, Isfugl, Hvid Vipstjert, Musvit, Sumpmejse, Spætmejse,
Stræløber, Gråkrage, Stær og Bogfinke.
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