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Forord.
Så kom året for det tredje fugleatlas. Det var vi mange, der havde set
frem til. Projektet er i hvert tilfælde
kommet godt fra start, med mere
end 750 kvadratansvarlige til at
dække landets 2255 kvadrater. I
DOF sydøstjylland dækker vi 132
kvadrater og der er nu fundet 59
kvadratansvarlige som har ansvar
for 93 kvadrater. På landsplan er der
allerede registreret 8 ny ynglefuglearter, og indtastet observationer
i mere end 94% af kvadraterne, og
i skrivende stund er der indtastet
flere observationer end i det samlede
tidligere atlas.
Det spændende set i forhold til de
tidligere atlas er, at vi nu kan følge
registreringerne løbende i Atlasbasen som kan ses på www.dofbasen.
dk/atlas. Endvidere er det nye
ved atlas at der skal laves egentlige
bestands-estimater vha. af TimeTælleTure. Atlasprojektet kræver en
enorm frivillig indsats, men til alt
held, er der stadig kræfter til andet fuglearbejde. Og derfor kan vi
endnu en gang udgive et lokalblad i
DOF sydøstjylland.
Dette blad indeholder igen en perlerække af artikler der alle har det til
fælles at de er skrevet af passionerede fuglekiggere der bruger masser
af frivillige timer på deres hobby, og
efterfølgende formidler historierne
til vores alles glæde; stort tak for det.
Men der skal også lyde en tak til alle
jer andre, der på hver sin måde yder

en indsats for fuglene i DOF sydøstjylland, hvad enten det er med data
til atlas III, DOFbasen, punktællinger, fuglebeskyttelse, kasseopsætning, formidling af fugle eller på en
helt anden måde.
God læselyst
Boris Schønfeldt
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Havørnene ved Rands fjord
Tekst og foto: Erik Borch Pedersen

Det er sjovt at fotografere fugle.
Imidlertid skal det ske på fuglenes
præmisser. De skal ikke forstyrres.
Billedet er i den sammenhæng sekundært. Når jeg fotograferer, stiller
forbipasserende altid det samme
spørgsmål – afhængig af lokaliteten. Har du set havørnen, isfuglen,
glenten.
Hvorfor de tre fugle ligger så dybt
forankret i folks bevidsthed, ved
jeg ikke. Måske fordi de er smukke,
særprægede eller relativt sjældne,
men det kan også skyldes, at de generelt får mest omtale. Denne artikel
er ingen undtagelse. Den handler
netop om havørnene; havørneparret
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ved Rands Fjord.
03.03.2014
Det var første gang, jeg tog opstilling i fugletårnet. Disen lå tæt over
fjorden. Udbedringen af reden var
i fuld gang. En fuglekigger fortalte,
at det havde stået på siden begyndelsen af februar. Det var ikke voldsomme grene, der blev fragtet til.
Nærmest små kviste. De blev dog
placeret med en omhu, der var en
bygningskonstruktør værdig.
Efter endt arbejde udstødte ørnen
et sejrsskrig ud over den stille fjord.
De toppede lappedykkere, der lå på
vandet, drejede hovedet for at se,
hvad der nu skulle ske. Noget skulle

der gang i – der skulle jagtes skarv.
Ørnen lettede fra reden og satte
direkte kurs mod skarvkolonien.
Der blev postyr. Nogle forsøgte den
at snuppe på reden, andre forfulgte
den ud over vandet, indtil de som
missiler brød den blanke overflade
og forsvandt under vandet. Det

virkede ikke rigtig seriøst, men med
et par pauser indlagt, stod jagten på
over en halv time, men uden resultat.
25.03.2014
Historien gentog sig. Der blev foretaget lidt finjusteringer af redekanten. Så var der igen dømt jagt på

skarv. Resultatet blev det samme.
04.04.2014
En god dag. Rugningen var gået
i gang. Jeg overværede, hvordan
parret omhyggeligt skiftede plads
i reden. Den ene fugl nærmest gled
ind over æggene samtidig med, den
anden flyttede sig. Skarverne fik en
fridag.
18.05.2014
Den ene fugl lå på reden. Den anden
baskede dovent forbi tårnet for at se
hvem af klaphattene, der stod der i
dag. Der var kun mig. Gennem objektivet kunne jeg se den direkte i øj-

nene, og hvis havørne kunne fnyse,
var der ganske sikkert stået damp
ud af næseborene. Den satte sig i et
træ 200m til højre for fugletårnet.
Efter en times tid dukkede den
pludselig op ude over fjorden. Det
så ud, som om den spiste en fransk
hot-dog. Da jeg fik stillet skarpt,
kunne jeg imidlertid se, at den fløj
med en halv fisk i kløerne, mens den
ind imellem plukkede lidt af den.
Jeg regnede med, den ville have
den ædt, inden den kom tilbage til
reden, så der ikke skulle deles med
nogen.
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Jeg tog fejl. Den tog det sidste stykke
af fisken i næbbet og fløj direkte
mod reden. Det var babymad. Der
var unger. Det kriblede lidt ned af
ryggen. Fisken blev overdraget til
magen ved ankomst. Den blev omhyggeligt fordelt til noget usynligt
under redekanten.
04.06.2014
Havørneparret sad og nød morgenlyset i de udgåede træer ved fjordkanten. De havde meget god
tid. Jeg kiggede bekymret mod reden, men så ingen tegn på aktivitet.
De toppede lappedykkere havde
netop fået unger. To meget små væsner sad på ryggen af hunnen, mens
hannen forgæves tilbød dem en fisk,
der var ca. dobbelt så stor, som de
var. Det gik lidt bedre, da han senere
tilbød lidt fiskeyngel.
Den ene ørn lettede. Den fløj roligt
langs fjordens modsatte bred. Pludselig drejede den rundt og slog ned
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mod vandoverfladen. En rimelig
stor fisk blev trukket op. Desværre
for fotografen var fisken meget død
og temmelig mør. Et ådsel. Fisken
blev transporteret tilbage til reden.
Jeg håbede ikke, ungerne blev lige så
skuffede, som jeg blev.
Den blev fordelt oppe i reden, og på
det tidspunkt lykkedes det mig at
se en unge for første gang. Den var
ca. på størrelse med en gråkrage. En
dejlig dag.
13.06.2014
Jeg vidste nu, at de kun har fået én
unge. Den fik til gengæld megen
omsorg. Der blev fragtet fisk til reden straks fra morgenstunden. Der
blev pillet og plukket og serveret
mundrette stykker. To uger senere
blev fisken bare smidt i reden. Nu
var der selvbetjening.
Ungen voksede meget hurtigt og
brugte ivrigt de alt for store vinger
oppe i reden. De egentlige flyveøvel-

ser starter formentlig om 4–6 uger.
15.07.2014
Ungen blev sultet. Den skulle lokkes
væk fra reden. De gamle fugle kom
med halvspiste fisk, som de fortærede i træerne under reden. Senere
blev en stor karpe taget tæt ved
vandkanten. Hunnen stod i vand

til skuldrene. Den blev slæbt i land
ved hjælp af vingerne. Vægten var
for stor til, at ørnen kunne lette med
den. De to voksne holdt efter lidt
ægteskabelige skærmydsler fælles
spisning på bredden.

29.07.2014
Ungen gik på vingerne. Det blev til
en flyvetur tæt ved reden. Landingen var problematisk. Der venter en
intensiv oplæringsperiode. Ungen
skal lære at blive til en rigtig havørn.
02.09.2014
Ungen sås ikke i hele august måned,
men den 2. september landede den
kortvarigt på reden og fløj herefter
mod vest.

Fakta om havørnen

Billederne er taget fra Fugletårnet
ved Rands Fjord.

Bestand:
48-50 ynglepar i 2013
Størrelse:
Vingefang – 2,0 – 2,5m
Længde - 70 – 102 cm
Vægt - 4 – 7 kg
Fødebehov:
Fisk 500/700 gr. pr. dag
Vandfugle 300/500 gr. pr. dag
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Lær fuglenes stemmer
Tekst: Conny Brokholm

Gransanger Foto:Jørgen Pagh
Begynd tidligt på året:
Vi nyder alle forårets første fuglesang, men glæden bliver større, hvis
man genkender stemmerne og kan
sætte navn på fuglene.
Som nybegynder kan det virke lidt
uoverskueligt, men det kan sagtens
lade sig gøre at lære stemmerne at
kende. Du kan ikke lære dem alle
sammen i løbet af en sæson, men
glæd dig over hver art, du er blevet
fortrolig med og tilføj så flere efterhånden.
Det er en god ide at starte allerede i
februar, hvor f.eks. Blåmejse, Musvit
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og Gærdesmutte synger uden at forsvinde i det store sangkor, vi hører i
maj måned.
Find et område i nærheden af, hvor
du bor. Det kan være haven, et hegn,
en park eller skoven. Det er nemmere at finde fuglene, mens der endnu
ikke er blade på træerne, og så
gælder det om at lære at lytte. Koncentrer dig om en fugls sang og læg
så godt mærke til, hvad den siger, og
hvordan den synger. Prøv at finde
en huskeregel til det, du hører. Det
kan være en remse, en rytme, en lyd,
et billede eller en oplevelse.

Typiske eksempler er Gulspurven,
der tæller til syv. Én, to, tre, fire, fem,
seks, syyyyyyyv. Bogfinkens ”det
,det, det kan jeg sige lige så TIT, det
skal være”. Musvitten, der siger
sit navn ”Mus-vit, mus-vit” eller
”Dii-dyy, dii-dyy” måske som en
cykelpumpe eller en savfil. Lyt efter
om sangen er hurtig eller langsom,
er den kort eller lang, glad eller
sørgmodig, gentaget eller varieret,
forskelle i tonehøjde og hvor lange
pauser?
Du kan herefter besøge den samme
lokalitet flere gange, og det vil ofte
være de samme arter, du hører. Det
er også vigtigt, for det er gentagelse
og repetition der gør, at du bliver
fortrolig med stemmerne. På CD eller på nettet (f.eks. www.dof.dk) kan

du finde stemmerne og så høre dem
før og efter du igen går ud i naturen,
men det er som supplement og repetition, for det er for de fleste bedst at
lære dem ude i felten. Det giver også
samtidig en naturoplevelse.
Hvis det er muligt, kan du lære
meget ved at få fuglene peget ud af
en mere kyndig fuglekender. Især på
tomandshånd, men ellers arrangerer
din lokalafdeling ture og kurser, du
kan deltage i.
Trækfugle sydfra:
I løbet af foråret kommer der flere
og flere arter, efterhånden som ”vores sangfugle” kommer tilbage efter
en tur til Middelhavet eller Afrika,
hvor de har overvintret, og du kan
høre Gransanger, som er nem at lære

Gulspurv Foto:Jørgen Pagh
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Munk, han : Foto Erik Borch Pedersen
at kende. Den siger ”Tjif,tjaf, tjif, tjaf,
tjif, tjaf”. Løvsanger, ligner Gransanger i udseende, men lyder lidt
som en Bogfinke; den starter sangen
men gider så ikke alligevel. Man kan
også sammenligne dens sang med
et dalende blad om efteråret. Sangdrossel bygger sin sang på motiver,
der gentages 2-4 gange. Det kan lyde
som ” Kiss her, kiss her, do it, do it,
be quick, be quick…”. Tornsanger
siger ”Vil I, vil I bare se”. Munk synger højt og smukt med klare fløjtetoner. Senere kommer Havesanger og
Gulbug, men lær de mest almindelige og oplev glæden ved at kunne
genkende dem selv i det store kor i
højsæsonen. Jo bedre du bliver til at
kende enkelte fuglestemmer, jo flere
stemmer vil du høre, og du vil også
opdage, hvis der er en stemme, der
8

ikke plejer at være der.
Hvorfor synger fuglene:
Vi ved alle, at fuglene synger for at
tiltrække en mage og for at fortælle
andre hanner, at området er besat,
og du har bare at holde dig væk,
men det kan også fortælle hunnerne
noget om, hvor erfaren han er, og
hvor godt området er. Desuden
kommer de ikke til at spilde tiden
på en forkert mage, for der er fugle,
der ligner hinanden meget, men de
har altid meget forskellig sang. F.
eks Gransanger og Løvsanger. Når
hannen synger, stimulerer den hormonproduktionen hos hunnen. Senere har sangen også betydning for
kontakten mellem voksen og unge,
for nogle unger skal lære sangen af
deres far.

Med meget få undtagelser er det
kun hannen, der synger.
Hvornår synger de:
Fuglene synger hele dagen, men
det er mest intensivt om morgenen,
og det skyldes flere ting. Lyden går
bedre igennem ved høj luftfugtighed
og ofte mindre vind. Insekterne er
ikke vågnet endnu, eller også er det
ikke lyst nok til at se dem.

Fuglen kan også signalere, at den
har fået nok at spise om aftenen og
fortæller dermed, at den er god til at
finde føde.
Omkring Sankt Hans stopper de
fleste af fuglene med at synge. Det
følgende forår gælder det så om at
repetere de fuglestemmer, du kender
og lære nogle nye.
God fornøjelse!

Løvsanger: Foto Jørgen Pagh
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Horsens Nørrestrand
Tekst og foto: Hans Pinstrup

Lille Skallesluger, 4 ad. hanner og 3 hunner
Nørrestrand er en ca. 3 km lang og
400-500 m bred sø i den nordlige
udkant af Horsens. Søens areal er på
ca. 130 ha. Nørrestrand er en fjordarm af Horsens Fjord, som den er
forbundet med gennem det smalle
Stensballe Sund. Indtil 1915 var
Nørrestrand en brakvandssø, men
etableringen af en sluse ved Sundbroen gjorde Nørrestrand fersk. Der
kan dog stadig passere vand ind og
ud gennem slusen, som reguleres af
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vandstanden i Horsens Fjord.
Der er 3 vandløb, som løber ud i
Nørrestrand. Det er Store Hansted
Å, som løber ud i vestenden af søen,
Fiskebæk, som løber ud i vigen nord
for fugletårnet, samt Vær Bæk, som
løber ud i Sundvig i østenden.
Den meget varierede natur med
åbent vand, store rørskove, enge,
krat og småskove giver gode betingelser for mange forskellige fugle.

Horsens Nørrestrand er i dag således en af de allervigtigste fuglelokaliteter i det østlige Jylland.
Det er nemt at bevæge sig rundt ved
Nørrestrand, idet der går en natursti langs sydsiden af søen. Der er et
fugletårn, som er beliggende umiddelbart nord for Lindskov Knude
”midt på søen”, og naturstien går
lige forbi. Der findes desuden flere
gode udsigtspunkter rundt om søen,
bl. a. i østenden (nedenfor Gyldenløvesvej) og ved Sundet (fra Georg
Rasmussens Vej).
Der er flere muligheder for parkering: bl. a. for enden af Rønnevej, i
havekolonien ”Fritiden” i vestenden, på Georg Rasmussens Vej ved
VIA og i østenden for enden af Gyldenløvesvej.
Af helt afgørende betydning for
Nørrestrands værdi som fuglelokalitet er imidlertid, at området i dag
er så godt som jagtfrit. Tidligere
foregik der omfattende jagt, såvel på
søen samt på marker og enge. Nørrestrand blev udlagt som vildtreservat den 1. juli 1977, og indtil den 1.
april 1982 var jagt tilladt på vandet
i den nordlige del af reservatet. Den
1. april 1982 er således en, i den
sammenhæng meget vigtig dato,
idet al jagt på vandarealerne blev
forbudt (Bekendtgørelse om fredning af Nørrestrands søterritorium
ved Horsens – bek. Nr. 612), og nu
er hele reservatet totalfredet, og det
er ikke længere tilladt at drive jagt
på Nørrestrand. Jagt er dog fortsat

tilladt på de privat ejede arealer
på nordsiden, men jagttrykket er
heldigvis så lille, at det næppe har
væsentlig indflydelse på fuglelivet
ved Nørrestrand.
Det har betydet, at antallet af rastende og fouragerende svømmefugle
er steget markant fra begyndelsen
af 1980’erne frem til i dag, ca. 35 år
senere.
Nu er der så at sige fred og ro i
området. Områdets mange svømmefugle kan hvile sig og fouragere
på søen og de tilstødende enge og
marker uden at være udsat for nævneværdige forstyrrelser, altså lige
bortset fra, når en gruppe kanoer
eller kajakker ”har forvildet sig ind
i området” eller når havørnen kommer forbi.
Det er de store forekomster af svaner, gæs, ænder og andre svømmefugle, som kan træffes ved Nørrestrand, som er den vigtigste årsag
til lokalitetens store betydning, men
også forekomst af andre fugle har
betydning, idet rørskoven, de små
skove samt krattene spiller en stor
rolle for en mængde forskellige
fugle.
I vinterperioden spiller isforholdene
på Nørrestrand en afgørende rolle
for antallet af svømmefugle.
Det vil føre for vidt her at gennemgå
alle fuglearterne, som er truffet ved
Nørrestrand, idet det drejer sig om
ca. 230, så her skal blot omtales
nogle af lokalitetens karakterfugle.
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Grågåsen Anser anser træffes hele
året, men især om efteråret, hvor store flokke raster i området omkring
Horsens Fjord, kan der ses op til et
par tusinde ved Nørrestrand. Grågæssene anvender primært Nørrestrand som soveplads og rasteplads
i korte perioder i løbet af døgnet,
mens fouragering ofte foregår på
marker længere væk. Det er et imponerende syn at iagttage gæssene,
når de flyver til og fra Nørrestrand,
ofte under højlydt ”snakken”, ligesom det er et helt fantastisk syn at se
hundredvis af gæs lette i panik, når
havørnen lægger vejen forbi.
En af vinterens faste gæster er den
smukke Lille Skallesluger Mergellus
albellus.
De første ankommer som regel i
slutningen af november og arten

Lille Skallesluger ad. han
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kan derefter ses frem til slutningen
af marts/begyndelsen af april. I dag
udgør Nørrestrand et af de vigtigste
overvintringsområder i den vestlige
del af Danmark, og der er set op til
148 rastende fugle på en gang (18/3
2006). Mængden af fugle er afhængig af isforholdene, og det er sjældent, at der er så mange fugle som i
marts 2006, men antal på 50-75 fugle
forekommer jævnligt.
De bedste steder at iagttage den lille
skallesluger fra er fugletårnet og
gangbroen over Stensballe Sund.
En af de faste ynglefugle i de store
rørskove er Rørhøgen Circus aeroginosus. Bestanden varierer i antal fra år
til år, men som regel er der 3-4 par.
I rekordåret 2013 var der 6 par, som
fik i alt 13 unger på vingerne.

Vi kommer ikke uden om kongen:
Havørnen Haliaeetus albicilla. For få
år siden var den en sjælden gæst,
men i takt med artens fremgang
i hele landet er den også blevet
fast inventar ved Nørrestrand. Det
skyldes naturligvis også, at arten
nu yngler på Vorsø i Horsens Fjord,
men det er ikke kun fuglene derfra,

som kommer på visit. I 2014 er der
således iagttaget mindst 7 forskellige havørne.
Fiskeørnen Pandion haliaetus er en
årlig gæst ved Nørrestrand. Enkelte
fugle kan ses overtrækkende om foråret, mens efteråret ofte har budt på
stationære fugle i kortere eller læn-

Havørn adult og Gråkrage
gere perioder. Nørrestrand er meget
rig på forskellige fisk, bl.a. aborre
og skalle, så det er et perfekt sted at
tage ophold, når der skal lades op til
trækket sydpå til overvintringskvartererne i tropisk Afrika.
I den vestlige fyrrebevoksning på
Lindskov Knude yngler Skovhornugle Asio otus. Siden 1995 har arten
været fast ynglefugl (dog med enkelte år, hvor arten ikke har ynglet,
d.v.s. fået unger). Det er altid en stor
oplevelse at iagttage ugleungerne,
når de er ”fløjet” af reden og sidder

og kalder i skumringen.
Isfugl
Isfuglen Alcedo atthis kan træffes
hele året, men især i vinterhalvåret
er der gode chancer for at se eller
høre denne farvestrålende, lille fugl.
Ved det smalle gennemløb ved fugletårnet er der gode chancer for at
opleve ”det blå lyn” – enten ser man
en blå fugl i hurtig flugt lavt over
vandet, eller også hører man det
karakteristiske flugtkald ”zii”.
En anden af rørskovens fugle er
13

Havørn 1k jagter Fiskeørn – sandsynligvis for at stjæle den fisk, fiskeørnen har fanget og holder i kløerne, 6.9.2014

Isfugl
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Skægmejsen Panurus biarmicus.
Denne smukke, lille fugl med det
maget karakteristiske kald ”tjing
tjing” ynglede angiveligt i 1970’erne,
hvorefter den forsvandt. I slutningen af 1980’erne genindvandrede
den, og fra 1988/89 har arten været
fast ynglefugl. Bestanden ved Nørrestrand består tilsyneladende hovedsageligt af trækfugle, hvorfor den
ikke i nævneværdig grad påvirkes af
eventuelt hårde vintre. Det skønnes,
at der årligt yngler mindst 5-10 par.
Hvis man vil se og høre denne lille

skønhed, kan det anbefales at tjekke
rørskoven på Loddentot (den rørskov, som ligger på sydsiden af søen
umiddelbart vest for fugletårnet) og
omkring fugletårnet.
Rørskovene og krattene rummer et
stort antal sangfugle, bl. a. Nattergal
Luscinia luscinia, Græshoppesanger
Locustella naevia, Rørsanger Acrocephalus scirpaceus, Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus, Munk Sylvia
atricapilla, Løvsanger Phylloscopus
trochilus og Gransanger Phylloscopus
collybita.

Græshoppesanger
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Guldhale Thecla Betulae
De sjældne fuglearter, som kun er
registreret ved Nørrestrand én gang,
omfatter bl. a. Dværghejre Ixobrychus
minutus (1 1k skudt den 27.august
1933), Jagtfalk Falco rusticolus (1
kortvarigt rastende på elmast nord
for fugletårnet den 31.december
1991), Storkjove Stercorarius skua (1
kredsende over østenden den 13.
september 2011) og Alpesejler Apus
melba (1 trækkende mod nord den
26. juli 1990).
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Nørrestrand er også andet end fugle.
Der findes et utal af forskellige
planter, herunder 7 arter af orkideer. Endvidere findes mange arter
af guldsmede og dagsommerfugle
m.m.
Nørrestrand er et unikt naturområde, som absolut er et besøg værd.

Forekomsten af udvalgte svømmefugle i perioden 2004-2013
Art						Maximum-antal (2004 – 2013)
Toppet Lappedykker Podiceps cristatus					 155
Knopsvane Cygnus olor							 204
Sangsvane Cygnus cygnus 						 263
Grågås Anser anser								2300
Gravand Tadorna tadorna							 140
Pibeand Anas penelope							 850
Krikand Anas crecca 							 275
Gråand Anas platyrhynchus						 450
Skeand Anas clypeata 							
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Taffeland Aythya ferina							1250
Troldand Aythya fuligula							1100
Hvinand Bucephala clangula 						 900
Lille Skallesluger Mergellus albellus					 148
Stor Skallesluger Mergus merganser					 110
Blishøne Fulica atra							

2000
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Atlasprojekt – andet end fugle
Tekst og foto: Kim Biledgaard

Dagpåfugleøje er en af vores almindeligste og samtidig allersmukkeste sommerfugle.
Fuglefolket er i gang med den tredje
kortlægning af Danmarks ynglefugle. Første gang var i 1971-74, næste
omgang kørte 1993-96, og nu klør
vi altså på igen. Atlasprojekterne
er vigtige, fordi de giver en status.
Som forfatteren Eigil Holm skriver
i sin bog om ”Horsensegnen”, så er
det fantastiske ved en status, at den
aldrig forældes. En status vil altid
være et referencepunkt at vende
tilbage til, når man skal danne sig
et overblik over ændringer i udbredelse over en årrække.
Fuglene er altså godt dækket ind
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med atlas-undersøgelser med den
nu tredje, men også andre dyregrupper har fået deres eget atlas publiceret i bogform. Michael Stoltzes
”Danske dagsommerfugle” (1996)
præsenterer – udover tonsvis af viden om sommerfuglenes liv – resultaterne af kortlægningen af dagsommerfuglene i starten af 1990’erne.
”Dansk Pattedyr Atlas” (Hans J. Baagøe & Thomas Secher Jensen (red.)
2007) præsenterer kortlægningen af
vores pattedyr. Og sandelig om ikke
også fiskene er blevet kortlagt. I 2012
udkom første del i en stor bog: Atlas

Lille Ildfugl er en lille farveprægtig og livlig sommerfugl, som heldigvis stadigvæk
kan træffes rigtigt mange steder.
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Fireplettet Libel er en af de guldsmedearter, som er nemmest at støde på, da
den findes nær næsten alle typer stillestående vand og har samtidig en lang
flyvetid. Denne her er lige startet på sit
voksne liv. Næsten forvandlet sidder den
på larvehuden. For få timer siden kravlede larven op fra vandhullet og satte
sig på strået efter at have levet under
vandoverfladen i to-tre år.
over danske ferskvandsfisk (Henrik
Carl & Peter Rask Møller red.)). Der
arbejdes på anden del om saltvandsfiskene, som forventes i 2016 (følg
med på fiskeatlas.ku.dk).
Kortlægningen af sommerfuglene
har efterhånden nogle år på bagen,
og den danske natur er desværre
blevet yderligere forarmet siden den
gang – noget som sommerfuglene
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er meget følsomme overfor. Derfor
startede fugleognatur.dk i samarbejde med Naturhistorisk Museum
i Århus i 2014 en ny kortlægning af
de danske dagsommerfugle. Allerede efter første sæson er det tydeligt, at der er sket mange ændringer
på de godt 20 år siden sidste atlas.
Enkelte positive ændringer i form
af arter, som har bredt sig; men
desværre flest negative ændringer.
Mange af de i forvejen fåtallige arter
med specielle krav til levestedet er
gået yderligere tilbage.
For første gang skal de danske guldsmede samtidig kortlægges. Guldsmedene er blandt vores største og
mest synlige insekter, dog desværre
slet ikke med den samme brede
”folkelige appel” som sommerfuglene er udstyret med. Guldsmedene
kæmper med nogenlunde de samme
problemer som sommerfuglene – generalisterne klarer sig, men arterne
med mere specielle krav er trængt.
Derfor er en status over deres udbredelse tiltrængt.
De to kortlægninger af dagsommerfugle og guldsmede fungerer noget
anderledes end vores tilsvarende
kortlægning af fuglene. Først og
fremmest er det nemmere at gå til,
da man ikke skal skelne mellem mulig, sandsynlig og sikker ynglende.
Forekomsten skal blot konstateres i
et område. For langt de fleste arter
vil det også betyde, at den yngler på
stedet.
Hvis man vil deltage i de to Atlasprojekter – som jo meget nemt kan

Blåvinget Pragtvandnymfe – her en han – er blandt vores allerprægtigste guldsmede. Den træffes især langs langsomtstrømmende åer, men kan også ses ved vores
søer.
Det har været underholdende og
kombineres med feltarbejdet i forspændende. Bl.a. fordi der har været
bindelse med fugleatlas – skal man
nyt at lære, om f.eks. feltkendetegn
oprette sig som bruger på fugleogog jizz hos vandnymfer. Så kan
natur.dk. Derefter kan man, ligesom
man godt lige en stund føle sig som
i DOFbasen, indtaste sine observanybegynder igen, men heldigvis er
tioner på hjemmesiden. Men rigtigt
der ikke helt så mange arter at holde
smart bliver det, hvis man i stedet
styr på som hos fuglene! Til gengæld
henter app’en Naturbasen, som finfandt jeg ud af, at jeg havde brug for
des til både Android og iPhone. Så
læsebriller, når jeg prøvede at skelne
kan man med smartphone i hånden
tegningerne på de ikke særligt store
registrere sine fund med det samme
ude i naturen. Fundene placeres
vandnymfer…
automatisk i det rigtige kvadrat med
Det er også sjovt at få nye arter til
hjælp fra telefonens gps. Nemt og
sin artsliste uden at skulle fare streshurtigt!
set land og rige rundt. Selvom det
nu er mange år siden, jeg har gidet
Jeg har selv været flittigt i gang på
begge atlas-projekterne (ved siden af det – det er omkring 20 år siden, jeg
sidst har gidet køre over 10 km alene
fugleatlas) i den forgangne sommer.
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for at se en eller anden sjælden fugl.
Sommerfuglene og guldsmedene
er anderledes, fordi man mest træffer dem på deres naturlige levested,
ikke som forvildede trækgæster ude
af kurs. Så der følger gode naturoplevelser med i spændende biotoper. I
Slåensø nær Silkeborg stod jeg f.eks.
i vand til knæene i Danmarks måske
reneste sø (og det er den forhåbentlig stadigvæk) og kiggede på Flodguldsmeden. Og et andet sted i det
midtjyske havde vi en mindeværdig
dag ved en lille strømmende bæk
med de prægtige Kongeguldsmede,
som kun findes ganske få steder.
Den helt store overraskelse var opdagelsen af Lille Rødøjet Vandnymfe
på flere lokaliteter mellem Horsens
og Juelsminde. Det er en nyindvandret – og måske overset? – art, som
må forventes at sprede sig de kommende år.
Jeg vil opfordre alle til at registrere
sommerfuglene og guldsmedene,
når man alligevel er på fugletur. Der
er væsentligt flere fugleinteresserede
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end insektinteresserede, så mange
områder kan blive svære at få dækket uden hjælp ”udefra”. Man behøver ikke at være ekspert og kende
alle de svære arter. De to Atlas-projekter prøver også at arbejde med
tætheder pr kvadrat ud fra antallet
af lokaliteter, som en art er registreret på. Så alle registreringer også af
almindelige arter har en betydning i
den store sammenhæng.
Man kan følge med i de to Atlasprojekter på hhv. sommerfugleatlas.
dk og guldsmedeatlas.dk, hvor man
kan se opdaterede udbredelseskort.
Der findes også to Facebook grupper tilknyttet, hvor man kan stille
spørgsmål m.m.
Netop når dette skrives, har folkene
hos fugleognatur.dk offentliggjort,
at man til næste år da også lige starter op med kortlægning af krybdyrene og padderne. Der bliver nok
at se til, hvis man vil hjælpe med til
at kortlægge den trængte danske
dyreverden.

Skærsø - en overset naturperle
Tekst og foto: Bodil Kristensen

Stien rundt om søen
Et stenkast fra Egtved næsten i
midten af tre kommuner omgivet
af skov og mose findes en sø, som
i flere år har været næsten glemt. I
tidligere tid var søen velbesøgt som
udflugtssted, hvor man kunne købe
en kop kaffe og andet i det nu nedlagte traktørsted. Søens vand var så
rent, at mange tog sig en dukkert
og svømmetur heri. Skærsø er en
såkaldt Lobeliesø opkaldt efter den
krævende undervandsplante Tvepibet Lobelie, der vokser i næringsfattige og klarvandede søer.
Søens tilstand blev i 1980’erne for-

ringet på grund af tilledning af næringsstoffer og blev nu ikke besøgt
og nærmest glemt. En naturperle i
forfald.
En gruppe af frivillige borgere fra
Jordrup har nu taget sagen i egen
hånd, og nu er stierne rundt om søen
ryddet for opvækst, der er lagt planker over sumpede områder, bevoksningen er trimmet, og stien rundt
om søen er igen fremkommelig.
Vandet i søen er rent og værd at
tage en dukkert i. Svaner, ænder og
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mange andre fugle boltrer sig i området, sådan blev der observeret 28
arter en dag i april i år (2014). Også
plantelivet omkring søen er unikt
med Soldug og Blærerod, der begge
er kødædende, og kød er der nok af
til både planter, kryb og kravl, da de
mange storme har bevirket at flere

træer er knækkede eller væltede og
nu fremstår som træruiner.
Så en opfordring til alle, der holder
af at færdes i naturen – pak madkurven, gå en tur på en lille time omkring søen, der nu igen er blevet et
yndet mål for en familieudflugt.

Sådan kommer det til at se ud, når væltede træer efter stormfald, bliver liggende i et
moseområde. Et paradis for padder og alt krible krable.
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En morgentræt fuglekiggers bekendelser
Tekst: Boris Schønfeldt
"En morgentræt fuglekiggers bekendelser", måtte jeg have fat i filmen
"Die another Day", for at tjekke Lars
Sunds historie. Og minsandten om
ikke James Bond et kort øjeblik går
undercover som ornitolog i sit første
møde med Jinx spillet af Halle Berry,
en af de mange birds Bond altid
møder.

James Bond undercover som ornitolog
i mødet med Halle Barry, Die another
Day 2002.
Medlemsstatistikken i DOF taler sit
eget tydelige sprog, vi er flest drenge i foreningen, drenge med mere
eller mindre gråt hår; nok flest med
mere. Men følgende burde nok også
kunne interessere en pige eller to, og
alle drenge(røvene). For det handler
om Pierce Brosnan og Bond - James
Bond.
Men hvordan finder James Bond
vej ind i lokalforeningens blad?
Det gør han fordi han var en dygtig ornitolog, der skrev Birds of the
West Indies, og så lagde han navn til
Agent 007. Efter at have læst bogen

Som dreng og teenager var jeg også
betaget af Agent 007, og når der kom
en ny film med ham, inviterede min
far mig med i biografen. Den gang
vidste jeg ikke at James Bonds fader
er Ian Fleming. Men siden mødte
jeg personligt en nevø til Ian, nemlig
Rory Fleming, som jeg mødte i forvalterboligen på Valdemars Slot på
Tåsinge, da jeg var ved at gennemføre et vådområdeprojekt lige nedenfor slotshaven. Møderne foregik
den gang Rory stadig var gift med
Caroline, baronessen. Vådområdet
blev rosende omtalt af Kjeld Hansen
i Folk og Fortællinger, og i DOF25

basen er der registreret 134 arter for
lokaliteten "Søen, Valdemarsslot".
Men siden har ornitologer påpeget,
at der er risiko for, at området gror
til, hvis ikke der gøres noget.
Nå men netop derfor var min interesse endnu mere vagt, da Lars
Sund i sin bog beskriver, at der er en
forbindelse mellem fugle og James
Bond.
Lars Sund skriver: "I hvert fald to
verdensberømte engelske forfattere har været ivrige fuglekiggere:
Agatha Christie og Ian Fleming.
Da Fleming i 1953 skrev den første
roman om Agent 007 med ret til at
dræbe, lånte han heltens navn af den
amerikanske ornitolog James Bond,
ekspert i Caribiens fugle og forfatter til den første felthåndbog som
dækker regionen, Birds of the West
Indies. I en af de indledende scener
i Bond-filmen Die another Day kan
man se Agent 007, spillet af Pierce
Brosnan, tage et eksemplar af bogen
op og bladre adspredt i den - et lille
blink til virkelighedens James Bond
som formodentlig undgik de fleste
biografgængeres opmærksomhed."

James Bond holder sin navnebrors fuglebog i hånden. Die another Day 2002.
(Bmk forfatterens navn er sirligt raderet
væk fra bogomslaget).
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Nok om Bond, men Lars Sunds bog
er fantastisk læsning for enhver ornitolog. Mange facetter, myter og begreber berøres i bogen. For eksempel
vil det nok overraske en del at Jizz
ikke kommer af det britiske Flyvevåbens GISS (General Impression of
Shape and Size). Twitching beskrives også. I fuglekigningens spæde
start var Twitching ugle set, endsige
endnu ikke et begreb. Men i bogen
beskriver Lars Sund hvordan et ynglende par Biæder i Brighton bliver
et vendepunkt og gjorde Twitching
"legalt". Lidt sjovt nu hvor Biæder er
en af de nye ynglefugle i Danmark
siden Atlas II.
Alt i alt er det en lækker bog, med
korte gode dagbladslignende kapitler, der alle beskriver en eller anden
side af det at kigge på fugle. Nogle
gange er beskrivelserne lige til, andre gange, er det bare som om der er
en dybere mening mellem linjerne,
som man genkender hvis man selv
er betaget af at kigge på fugle.
Bogen kan lånes som E-bog på vejlebib.dk, og jeg kan varmt anbefale
den.

Sysselvej regnvandsbassin
Tekst og foto: Hans Henrik Bay

Sysselvej regnvandsbassin er en
forholdsvis ny lokalitet fra 2009
som består af 3 små vandhuller.
Lokaliteten ligger på Sysselvej i
Vejle kommune tæt på afkørsel 59,
Hornstrup på motorvej E45. Som
navnet antyder er det bassiner som
er menneskeskabt i forbindelse med
dræning og byggemodning af industrigrunde.
Det som gør Sysselvej interessant
er de rastende vadefugle forår og
efterår, det er vi ikke forvænt med i
Østjylland og slet ikke i Vejle området. Hvis man bliver siddende i sin
bil kan man tilmed komme meget

tæt på fuglene, da bilen virker som
skjul.
Man skal være opmærksom på
vandstanden skifter meget afhængig
af nedbør, og at vadefladerne bliver
oversvømmet ved meget regn og at
fuglene i så fald vil flyve videre til
andre lokaliteter. Forvent heller ikke
en fredfyldt naturoplevelse da lokaliteten ligger bare et par hundrede
meter fra motorvejen. Men fuglene
er ligeglade med bilstøj.
Typiske fugle der ses er Hvidklire,
Tinksmed, Mudderklire, Dobbeltbekkasin, Brushane, Lille Præstekrave, en del Viber og Hættemåger.
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Men hvis man er heldig kan man
også se bl.a. Alm. Ryle, Dværgryle,
Krumnæbbet Ryle, Hjejle, Sortklire,
Rødben, Stor Regnspove og Stor
Kobbersneppe. Af mere sjældne
fugle kan nævnes Odinshane,
Dværgmåge og Sorthovedet Måge.
Lille Præstekrave gør også yngleforsøg i området men kikser nemt pga.
oversvømmelse ved høj vandstand.

Dobbeltbekkasin og Tinksmed
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Af lokale ynglefugle kan bl.a nævnes, tårnfalk, musvåge, agerhøne,
grønbenet rørhøne, bynkefugl og
bomlærke. Og strandskaden yngler
på de flade tage på industri bygningerne lige i nærheden.
Rørhøgen kommer jævnligt forbi i
sommermånederne, og i vintertiden
kan man være heldig at se vandrefalk og blå kærhøg.
Så hvis du har lyst til at se vadefugle
på nærmere hold og ikke har mulighed for at køre på en længere tur, er
Sysselvej en overvejelse værd.

Herunder kan man se antal af vadefugle observationer og antallet af individer fra 2009 og frem til i dag. Tallene er hentet fra dofbasen.
Art					Antal observationer		Antal Individer
Strandskade						41				77
Lille Præstekrave				
197			
491
Stor Præstekrav					33				56
Hjejle							
41			
3550
Strandhjejle						 1				 1
Vibe						
317			
13951
Dværgryle						 2				 2
Temmincksryle					
27			
178
Krumnæbbet Ryle					 7				20
Almindelig Ryle				
27				
72
Brushane						
71			
315
Dobbeltbekkasin				
110			
973
Stor Kobbersneppe					 2				 2
Storspove						 6				16
Sortklire						18				30
Rødben						19				35
Hvidklire					
128			
261
Svaleklire					
154			
590
Tinksmed					
171			
1396
Mudderklire						
91			
205
Odinshane						 6				 6
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I Natravnens rige
Tekst og foto: Allan Bech

Natravnen hører til blandt vore
mere fåtallige ynglefugle, og for
at opleve denne spændende og
sagnomspundne fugl i DOF Sydøstjyllands område, skal vi ud til de
midtjyske heder og plantager.
En af disse plantager er Frederikshåb Plantage, som med sine åbne
sandede områder og lysninger er
et godt sted at besøge, hvis vi skal
møde Natravnen. Først på sommeren, på en lun og vindstille aften,
kan du være heldig at møde den
mystiske og fascinerende fugl i plantagen. En dejlig juniaften ved Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage
er en herlig oplevelse. Rødhalsen og
Sangdroslen synger, mens solnedgangen flammer over plantagen.
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Over de lave fugtige lavninger brygger mosekonen, og tusmørket falder
så småt på. Solen er næsten gået ned
bag de savtakkede graner mod vest,
endnu høres en enkelt Sangdrossel,
men også den tier efterhånden. Der
er helt stille en stund. Og så pludselig høres en helt særlig og karakteristisk lyd. Fra Fyrretræet kommer en
mærkelig snurren, lidt som lyden af
en fjern knallert. Det er Natravnen,
der nu har indtaget scenen. Natravnen markerer med denne snurren
eller spinden sit revir, og lyden er
ikke til at tage fejl af, hvis du bare en
gang har hørt den.
I løbet af den næste halve time,
flytter Natravnen sangpost nogle
gange, og vi er heldige at se fuglen

flyve omkring i en sælsom flaksende
flugt. Et par gange hører vi også vingeklask fra den flyvende Natravn.
Disse vingeklask er et led i Natravnens kurmageri, og snart kan vi
skimte to natravne i luften. De flyver
tæt efter hinanden mellem de lave
fyrretræer. På den ene fugl ses hvide

pletter på vinger og hale. De lyser
helt op i mørket. Det er hannen. Parringsspillet er i gang, og senere på
sommeren vil fuglene forhåbentligt
sætte unger i verden.
Stemningen i plantagen, sådan en
lys sommernat med elskovssyge natravne, glemmes sent.

Midt på sommeren var jeg en tur
i plantagen igen. I et område med
spredte gamle fyrretræer var jeg næsten ved at træde på en Natravn. Et
par meter fra mig fløj fuglen pludselig op fra skovbunden, og satte sig
på en gren lidt længere væk.

en taknemlighed over at have fået et
sjældent indblik i Natravnens skjulte
verden. I de følgende uger besøgte
jeg rede lokaliteten et par gange. På
afstand-kunne jeg i kikkert se Natravnen ligge på reden.
Eller rede er så meget sagt, for
fuglen bygger ikke nogen egentlig
rede. Æg og unger ligger direkte på
jorden på det eksisterende underlag.

På stedet den var lettet fra lå de
fineste to æg. Jeg forlod hurtigt
stedet for ikke at forstyrre fuglens
rede. Den dag gik jeg hjem gennem
plantagen med en stor glæde. Med
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Selv om jeg vidste at fuglen lå der,
var den utrolig svær at få øje på.
Natravnen er en sand mester i camouflage. Ved mit sidste besøg på
stedet den sommer, så jeg resultatet
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af Natravnenes anstrengelser. På
skovbunden mellem fyrrenåle og
kogler lå 2 unger og solede sig i den
varme juli sol.

Lidt fakta om Natravnen.
I Danmark er Natravnen en fåtallig ynglefugl. Bestanden blev
i 1990`erne vurderet til 500-600
ynglepar i forbindelse med Atlas
II projekt. Se ”Fuglenes Danmark”
af Michael Borch Grell. Under det
igangværende Atlas III er Natravnen
en af 18 udvalgte arter, som der er
særlig fokus på. I Danmark har Natravnen sin hovedudbredelse i Jylland. De største og tætteste bestande
findes i Nord og Vestjylland samt i
Midtjylland.
Natravnen træffes her i landet fra
maj til september. Vinterkvarteret
findes i Afrika.
Natravnen lever af nataktive insekter som natsværmere m.m.
Før i tiden var der megen overtro
knyttet til natravnen. Fuglen er også
kendt under navnet ”Gedemalke-

ren ” fordi man tidligere troede, at
fuglen malkede gederne om natten. Man har ligeledes haft den
opfattelse, at Natravnen var et ondt
menneske, som var manet i jorden
med pæle. Hannens hvide pletter på
vinger og hale er huller efter pælene.
Uhyggeligt, men egentligt ikke så
underligt at folk har tænkt sådan.
For der er en helt særlig mystik og
magi forbundet med fuglens fremtoning i den lyse eventyragtige sommernat.
Natravnen fører en skjult tilværelse,
og det er ikke altid nogen let sag
at få et indblik i fuglens liv og gøren. Men opsøger du den de rigtige
steder, kan det være du er heldig, at
Gedemalkeren en dag løfter sløret
en smule for dig, og lader dig få et
lille glimt ind i en ellers skjult verden.
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