RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Torsdag d. 14. oktober: Bjerre Engsø og Horsens Nørrestrand
Turen startede kl. 10.00 ved fugletårnet ved Bjerre Engsø med 22 deltagere, hvilket gav lidt trængsel
omkring tårnet. Heldigvis kunne vi fordele os lidt med nogle i tårnet og nogle under. På søen lå nogle
Knopsvaner og en hel del Pibeænder og Hætttemåger, desuden var der lidt Grågæs og en enkelt Toppet
Lappedykker. På marken overfor fløj en flok Stære rundt. Efter lidt søgen efter andre ænder end Pibeænder
blev også et par Knarænder fundet (han og hun). I skoven omkring hørtes Spætmejse, og Træløber, og i
skovbrynet lige ved fugletårnet var en Gærdesmutte særdeles aktiv. På engen var nogle Stillits i gang med
at samle frø fra tidsler.

Fugletårnet ved Bjerre Engsø. Foto: Else Oltmann

Udsigt mod Bjerre Engsø. Foto: Else Oltmann

Stillitser i tidsler. Foto: Else Oltmann
Frokosten blev indtaget ved tårnet inden vi brød op og kørte mod Horsens Nørrestrand, hvor vi samledes
på parkeringspladsen for enden af Rønnevej, og herfra gik vi ned til den nedre sti og fulgte denne rundt til
fugletårnet. Undervejs så vi et par Dobbeltbekkasiner lette fra en af engene, vi så en enkelt Gærdesmutte
lidt Blishøns og Skarv, og vi kunne høre en Vandrikse pippe i rørene, grisehylet hørtes senere. På stien fandt
vi en død Vandspidsmus, som blev studeret grundigt, og så var vi nået til fugletårnet, hvor vi kunne se søen
noget bedre end fra stien.

Død Vandspidsmus. Foto: Else Oltmann

Ornitologer i flere lag ved fugletårnet ved Nørrestrand. Foto: Else Oltmann
På søen fandt vi rigtigt mange Taffelænder og Pibeænder foruden Knopsvaner, Toppede Lappedykkere og
nogle Lille Lappedykker, Troldænder og Knarænder.
Fra tårnet fulgte vi stien videre rundt til vi kom til et sted vi kunne komme op til den øvre sti. Vel oppe fandt
vi igen teleskoper og kikkert frem, da der herfra var en fin udsigt over søen. Heroppe fra fandt vi desuden
tre Skeænder og kunne se over til endnu flere Pibeænder inden vi gik tilbage til bilerne, hvor dagens tur
sluttede.

Sidste stop inden bilerne. Foto: Else Oltmann

Denne gang blev det til arter: 30 fuglearter plus en dødfunden Vandspidsmus: Blishøne, Dobbeltbekkasin,
Grågås, Gråkrage, Gærdesmutte, Husskade, Hættemåge, Knarand, Knopsvane, Lille Lappedykker, Musvåge,
Pibeand, Ringdue, Rød Glente, Rødhals, Råge, Skarv, Skeand, Skovspurv, Skægmejse, Spætmejse, Solsort,
Stillits, Stær, Sølvmåge, Taffeland, Toppet Lappedykker, Troldand, Træløber, Vandrikse.

