RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Onsdag 16. november: Vilsted Sø.
Turen denne dag blev virkelig en tur med hård blæst ind fra sydøst, så hård at det var svært at holde
kikkerter og teleskoper i ro til at se nogle fugle. Alligevel var der 14 fremmødte, og dagen gav trods alt også
nogle forskellige arter.
Vi lagde ud med at mødes på parkeringspladsen for enden af Sjørupvej. Der var dog så strid blæst at vi
straks satte kurs mod det nærliggende fugletårn i håb om at det kunne give os lidt læ. Det var nu ikke
meget, men når vi sørgede for at opholde i læsiden kunne vi dog finde tilstrækkelig ro til brug af vores
optik. På vej derover opskræmtes en dobbeltbekkasin, og fra tårnet var der udsigt til nogle hvinænder,
pibeænder, en del knopsvaner og en del sangsvaner og længere ovre på en af de tilstødende marker en flok
viber og nogle grågæs. Efter grundig gennemgang lykkedes det også at få en nordisk lappedykker i
teleskoperne, og også en enkelt sølvhejre gik rundt i vandkanten ovre mod marken med viberne.
Planen var nu at køre rundt langs søen til Vitskøl Kloster for at se om der skulle være noget interessant på
Limfjorden/Bjørnsholm Bugt, men det viste sig hurtigt at blæsten gjorde at der ikke kunne ses meget
derude. Vi fortsatte derfor hurtigt rundt til Ranum med Ranum Søhus som mål.

Ranum Søhus. Foto: Else Oltmann
Her var det nu tid til frokost i helt luksuriøse omgivelser med mulighed for at komme indendørs med borde
og bænke, samt toilet og varmt vand i hanerne. Skulle vi have haft lyst til en middagslur var der også
mulighed for det i et af de to soverum.
Fra Søhuset er der desuden fin udsigt over nogle af engene grænsende ned til søen, og her lå da også nogle
grågæs og sangsvaner.

I Ranum Søhus kan man oven i købet se på fugle fra spisepladsen!. Foto: Else Oltmann
Efter frokost forsatte vi rundt til Vilsted by, hvor der er en fin parkeringsplads med tilhørende overdækkede
bord-bænkesæt og toilet. I den lille vig udfor var der tilsyneladende lidt læ for vinden, og her lå derfor en
del forskellige ænder, krikænder, spidsænder, knarand, skeænder, toppet lappedykker samt nogle lille
skalleslugere, alle hunner.

Krikænder ved Vilsted. Foto: Else Oltmann
Her sluttede turen men jeg tror også alle nu var blæst godt igennem, men på trods af det blev det vist en fin
dag for de fleste.
Minimum 30 arter blev det til i løbet af dagen: Allike, Bogfinke, Bramgås, Dobbeltbekkasin, Fiskehejre,
Gråand, Grågås, Gråkrage, Hjejle, Hvinand, Knarand, Knopsvane, Krikand, Lille Lappedykker, Lille
Skallesluger, Nordisk Lappedykker, Pibeand, Ringdue, Råge, Sangsvane, Sjagger, Skarv, Skeand, Spidsand,
Stær, Sølvhejre, Taffeland, Toppet Lappedykker, Troldand, Vibe.
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