RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR
Tirsdag 13. september: Hjarnø.
Kl. 08.30 mødtes de 20 deltagere på Pendler P-Pladsen ved E45 afkørsel 55 Horsens Nord for herefter at
samles i 5 biler, som nu satte kursen mod Snaptun Færgehavn. Her kom vi samlet over med færgen til
Hjarnø, for derefter at gøre første stop ved kirken.

Færgen til Hjarnø. Foto: Inge Jensen
Fra kirken gik turen videre til fod ned til Odden på øens sydside, ledsaget undervejs af en lokal kat, som
fulgte os hele vejen ned til stranden hvor et par stenpikkere kunne ses løbe rundt på oddens vestside, hvor
også nogle ederfugle, en toppet skallesluger og nogle skarver lå. Længere fremme i lagunen blev der udsigt
til nogle rødben, hvidklirer, storspover og en hel del hættemåger og sølvmåger.

Stenpikker. Foto: Bjarne Jørgensen
Også en flok stære fløj rundt og desuden en lille flok almindelige ryler. Strandskader var der ligeledes en del
af og desuden kunne nogle dobbeltbekkasiner ses. Ovre hvor odden blev til fastland kunne desuden lige
skimtes en stor flok viber og skarver. Engpibere var der også i området, og stranden mod vest bød nu også
på nogle få sandløbere.

Skarver. Foto: Else Oltmann
Tiden gik og det var tid til at komme i bilerne igen. Vi kørte nu ud mod østenden af Hjarnø, for at gøre holdt
ved det fortrinlige madpakkehus ved øens gamle skole, hvor vi indtog vores frokost. Herefter fortsatte vi
helt ud til østenden for at gå langs stranden op til odden på nordsiden at Hjarnø. Her sås igen ederfugle og
lidt ude løb en del stenpikkere rundt. Her var i lagunen også hvidklirer, rødben, almindelig ryle, fiskehejre
og en enkelt splitterne stod der endnu. Ude ved åbningen mod fjorden sås en rørhøg og der lå nogle grågæs
og på et tidspunkt kunne vi desuden se en stor flok hjejler komme over. Retur mod bilerne blev det
desuden til to hvid vipstjert. Tilbage ved bilerne sluttede vi turen, og kørte i spredt flok retur til færgen vor
vi kom over i flere omgange.

Frokosthuset. Foto: Else Oltmann

Rørhøg. Foto: Inge Jensen

Jeg fik noteret 28 arter: Almindelig Ryle, Dobbelt Bekkasin, Ederfugl, Engpiber, Fiskehejre, Grågås,
Gråkrage, Hjejle, Hvidklire, Hvid Vipstjert, Hættemåge, Knopsvane, Landsvale, Ringdue, Rødben, Rørhøg,
Råge, Sandløber, Skarv, Splitterne, Stenpikker, Storspove, Strandskade, Stær, Svartbag, Sølvmåge, Toppet
Skallesluger og Vibe.
Ole Jensen

