
RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR 
 

 
Torsdag d. 23. marts: Skanderborg Sø og Skovene omkring 

 
Trods regnvejret var 19 deltagere mødt op til turen denne dag, men heldigvis stoppede regnen netop 
som turen skulle begynde. 

 
Første art der kunne registreres, var en sangdrossel som sad og sang ganske tæt på parkeringspladsen 
ved Søbadet, og som derved afslørede sit opholdssted, så vi også kunne få den  at se. I træerne omkring 

var der også en lille flok blandede bog- og kvækerfinker der fløj rundt. Grønirisk var der også og en 
træløber tittede frem. 

 

 
Træløber. Foto: Bjarne Jørgensen 

 
Turen gik nu ned gennem skoven, og også her så vi træløber og en gærdesmutte blev det også til. Vi 

endte op nede ved søbredden, hvorfra vi på søen kunne se nogle flokke af troldænder, et par hvinænder 
og nogle toppede lappedykkere, og foruden de allesteds nærværende hættemåger blev det også til et 
kort glimt af havørnen der slog sig ned i et træ på den modsatte side af søen. Længere nede ad søen lå en 

stor flok blishøns, lidt grågæs og en enkelt svartbag. 
 

 Vel nede forbi Skanderborg Hostel søgte vi 
igen ind i skoven, hvilket hjalp en del på 
temperaturen, da vi kom ud af vinden og ind i 

læ mellem træerne. Her vendte vi retur mod 
parkeringspladsen og fik snart igen øje på 

endnu en træløber og et par spætmejser. 
 
Tilbage ved bilerne steg vi ind i disse for at 

køre om til parkeringspladsen mellem Lillesø 
og Sølyst bebyggelsen. Her startede vi med 
frokost i madpakkehuset for derefter af gå ned 

til skjulet ved Lillesø. Også her var der grågæs, 
der var taffelænder, og en enkelt toppet  

Blishøne. Foto: Bjarne Jørgensen 
skallesluger. Desuden masser af hættemåger, som lod til at ville etablere sig ganske tæt på skjulet. Der 
var igen troldænder, hvinænder og toppede lappedykkere, og også her fik vi et glimt af en havørn der fløj 

over ude over Skanderborg Sø. 
 



 
Hættemåger. Foto: Bjarne Jørgensen 
 

Fra Lillesø gik turen videre ad stisystemet rundt til Svanesø. Udover hvad der allerede var set de andre 
steder så vi her knarand, rørhøne og rørspurv. På turen tilbage til bilerne var vi nogle få der gik en lille 
omvej ad stisystemet gennem det sumpede område, hvor stien består af træbroer gennem området. Det 

gav dog ikke meget nyt, men en syngende gransanger blev det dog til. 
 
36 arter kom der på listen: Allike, blishøne, blåmejse, bogfinke, fiskehejre, gransanger, grønbenet 

rørhøne, grønirisk, gråand, grågås, gråkrage, gærdesmutte, havørn, husskade, hvid vipstjert, hvinand, 
hættemåge, knarand, knopsvane, kvækerfinke, musvit, ringdue, rødhals, rørspurv, råge, sangdrossel, 

solsort, spætmejse, skarv, svartbag, sølvmåge, taffeland, toppet lappedykker, toppet skallesluger, 
troldand, træløber. 
 

 
Allike. Foto: Bjarne Jørgensen 
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