RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Onsdag d. 17. november: Ebeltoft Færgehavn og Gåsehage
Vi startede kl. 10.00 på parkeringspladsen ved H. H. Hansens Vej med 17 deltagere hvilket må siges at være
ganske god tilslutning denne dag hvor vejret absolut ikke var på vores side. En strid vind stod direkte ind på
os fra vandet, det meste af tiden iblandet en del regn. Trods dette blev det dog alligevel til en del fugle.
Vi skulle egentlig have været lidt henne mod vest ad stranden, men på grund af vejret gik vi direkte over til
færgehavnen i håb om at kunne finde lidt læ. Det lykkedes dog ikke, men vi havde dog udsigt til
sandbanken øst for havnen, hvor der stod en pæn flok Hjejler. Udover disse var der også nogle Storspover,
Strandskader, Almindelige Ryle og Sandløbere. Også lidt Rødben og Stenvendere blev det til.

Hjejler. Foto: Connie Sørensen
Vi vendte nu tilbage til bilerne for at køre om til slusen, så vi kunne gå ned til stranden ved Gåsehage. Da
der i længere tid havde holdt en Kongeederfugl til i området var håbet at vi kunne få denne at se. Vel nede
ved stranden var det imidlertid vanskeligt at se noget som helst på grund af regnen og vinden med den
deraf følgende bølgegang. Det lykkedes dog at se nogle flokke af Ederfugle og Sortænder, men
Kongeederfuglen blev til ikke til.
Allerede ved middagstid var tålmodigheden med vejret derfor udløbet, og vi gik tilbage til Slusen for at køre
hver til sit.

Hjejler med mere. Foto: Connie Sørensen
Artslisten blev derfor ikke så lang: Skarv, Ederfugl, Sortand, Tårnfalk, Strandskade, Hjejle, Sandløber,
Stenvender, Almindelig Ryle, Rødben, Storspove, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Solsort og Gråkrage. Sølle
16 arter, men der er sikkert også nogle jeg ikke har fået noteret i min våde notesbog.
Ole Jensen

