Fugle og Natur
i Sydøstjylland

DOF-Sydøstjylland 2015

Fugle og Natur i
Sydøstjylland
DOF-Sydøstjylland 2015
Bladet udgives af DOF SØ
www.dof-sydostjylland.dk
Redaktører
Boris Schønfeldt
Jørgen Pagh
Layout
Jørgen Pagh
Oplag 700

541

658

Tryk: Prinfo Vejle - Jelling Bogtrykkeri AS

Forsiden: Stilits
Foto: Steen Christensen
Bagsiden: Tornirisk
Foto: Jørgen Pagh

Forord.

Denne udgave af Fugle og Natur i
Sydøstjylland er 6. årgang.
Det er et blad, der , efter hvad vi
hører, er værdsat af lokalafdelingens
medlemmer, og som afdelingen får
mange roser for af hovedafdelingen
i DOF.
Ros er også altid rart, men det forpligter også, så redaktionen bestræber sig på, at bladet bliver af mindst
samme kvalitet som forrige udgave.
Heldigvis er der mange dygtige skribenter og fotografer, der er villige til
at ofre tid og kræfter på bladet, så vi
igen i år får et læseværdigt blad.
Billedsiden er bedre end nogensinde
takket være meget dygtige fotografer.
En del forfattere er gengangere fra
tidligere udgaver, men også nye
skrivetalenter har fundet vej til bladets spalter.
Emnemæssigt kommer bladet langt
omkring. Fra tårnfalke i en parcelhushave til en fuglelokalitets negative udvikling. Vi kan læse om en
passioneret fuglefotograf, der har
skabt et eldorado for fugle og fuglefotografer.

En af de nye skribenter tager os på
fugletur i Løveparken, og en af de
erfarne skribenter, skriver levende
om ynglende Vandstær i lokalområdet.
Endeligt fortælles om glenteovernatning ved Merringgård, hvor der
denne vinter har været et rekordstort antal fugle.
God læselyst
Jørgen Pagh
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Tårnfalke i parcelhushave
Tekst: Conny Brokholm og Steen Christensen
Foto: Steen Christensen

Jeg har i mange år ønsket mig en
tårnfalkekasse, men jeg fik altid af
vide, at mit hus ikke er egnet til det.
Kassen kan ikke komme højt nok op,
og rundt om haven er der en offentlig sti med trafik af løbere, hundeluftere og meget andet.
I efteråret 2014 fik jeg endelig en
kasse sat op. Jeg var jeg glad, tilfreds
og spændt på, om der kom Tårnfalke, Natugler eller måske Musvitter i
kassen? Nu var tilbuddet der.
Midt i januar opdagede jeg pludselig, at der lå mange gylp udenfor
mit stuevindue. Jeg ville hente et par
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stykker for at undersøge, om det var
natugle eller…? Nærmere undersøgelse blev ikke nødvendig, for en
Tårnfalk fløj fra kassen.
Resten af januar og hele februar
kunne jeg høre fuglene fra min stue,
og efterhånden lå der ca. 75 klumper grå gylp. Derefter var der i lang
tid ingen aktivitet og ikke noget
nyt gylp, så jeg var bange for, at de
havde fundet et andet sted, men en
måned senere begyndte de at parre
sig i mine æbletræer og fløj ofte ind
i kassen. Dette fortsatte til midt i
april, hvor jeg kun så hannen, hvil-

ket kunne tyde på, at hunnen var begyndt at ruge. Fra nu af blev mit liv
næsten indrettet efter Tårnfalkene.
Jeg turde ikke bruge min morgenterrasse, som er lige under kassen,
jeg kunne ikke arbejde ret meget i
haven, for jeg forstyrrede meget let
den rugende fugl, græsplænen blev
slået så sjældent som muligt, fordi
hunnen forlod kassen, hvis jeg kom
for tæt på. Der blev ikke skruet højt
op for mit TV, for når jeg kunne høre
deres aktiviteter, kunne de vel også
høre mine, men samtidig måtte de
altså vænne sig til eller lære, at jeg
også bor her.
Nogle meter fra tårnfalkekassen har
jeg 3 stærekasser, og der var unger
i en af dem. Falkefar fandt ud af, at
det var godt at sidde ovenpå stærekassen med unger om natten. Stæ-

rene var bestemt ikke glade for det.
Flere gange i maj måned regnede
det, og de dage sad falkefar også
ovenpå stærekassen, der var nemlig
tørvejr under tagudhænget. Stærene
sad i mange timer i blommetræet
med næbbet fyldt med fede larver.
De larmede men turde ikke flyve ind
til de tiggende unger. Falken var ligeglad. Han sad bare i tørvejr, mens
Stærene blev mere og mere våde.
Efter at have set og hørt på de arme
Stære i flere timer, gik jeg ud i haven
og jagtede ham væk.
Fra min stue kunne jeg se hannen
komme med mad, og jeg kunne høre
parret ”snakke”. Var ked af, at jeg
ikke havde sat et redekamera op.
Det må der gøres noget ved til næste
år.
Den 23. maj så jeg både hannen og
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hunnen komme med mad til reden.
Fra den 27. maj sad han og hun ofte
i et asketræ på marken udenfor
haven, så de behøvede altså ikke at
jage hele tiden. Hunnen sad også
meget på redekanten, hvilket betød
at ungerne måtte være så store, at
hun ikke behøvede at varme dem
hele tiden. Den 4. juni så jeg ungerne
kikke op over redekanten, når en af
de voksne fløj fra kassen.
Nu begyndte det at blive rigtig sjovt,
men jeg skulle på ferie, så Steen
måtte holde øje med familien og
fotografere.
Steen skriver:
“Det er som regel hannen, der kommer med føde til ungerne. Han afle4

verer en mus, og lader den dumpe
ned i kassen.
Ungerne er tydeligvis mætte, for
de tigger ikke og tager ikke musen.
De spiser først senere, og det hele
foregår fredeligt, uden at de stjæler
fra hinanden, som man af og til kan
se hos andre rovfugle.
Ungerne holder meget øje med,
hvad der sker omkring kassen og reagerer interesseret, når en fugl flyver
forbi, eller en kat går nedenunder
kassen. Det gør hannen også, som
holder øje fra sin observationspost
ca. 75 meter væk. Han styrt-dykker
på katten, til den forsvinder.
Hunnen kommer sjældent til kassen,
og man ser hende som regel langt

væk i færd med at jage – hun leverer
nok musene til hannen.”
Mens jeg var på ferie fik jeg SMS’er
fra Steen og fra naboer, som fulgte
livet omkring kassen og huset med
spænding. Det var godt at kunne
følge med på afstand, og jeg er glad
for, at mine naboer også er interesseret i mine Tårnfalke.
Da jeg kom hjem fra Island, var det 5
dage efter, at den sidste unge havde
forladt reden, men i nogle dage sad
de 5 store unger på mine havestole,
på mit havebord eller på taget, og
en dag gik den vilde jagt rundt på
terrassen efter en skovspurveunge.
Fint at jeg fik lejlighed til at se dem,
inden de forsvandt.
Jeg fodrer fugle hele året, og jeg er

blevet spurgt, om Tårnfalkene har
haft indflydelse på de andre fugle i
haven? Nej, der er plads til alle. Det
er kun hvis en af Tårnfalkene har
valgt foderbrættet som observationsplads, at småfuglene er væk eller
venter i nærheden.
Midt på sommeren fik jeg lejlighed
til at rense redekassen, for Steen
havde sagt, at der måske var døde
mus deroppe. Det var der ikke, der
var bare et ca 5 cm lag af gylp, tørre
ekskrementer og en enkelt fuglefjer.
Nu har kassen fået et rent lag af små
barkstykker, så den er klar til næste
ynglesæson. Hannen overnatter af
og til på kassen.
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Engen
Fra majsmark til vilde blomster
Tekst og foto: Erik Borch

Stilits
Vi bor på landet. Huset er omgivet
af marker på tre sider. Skoven ligger
små 500 meter væk. Da vi købte huset, var grunden på 2000 m2. Vi har
altid drømt om at udvide grunden
med et stykke af marken – udlagt
som naturgrund.
For 3 år siden fik vi etableret jordvarme. En flink nabo solgte os 5000
m2 af marken, der stødte op til vores
grund. Der havde været dyrket majs
gennem flere år. Rørene til jordvarmen blev gravet ned, og jordstykket
fik lov at stå.
Vi plantede grupper af surbær,
6

paradisæble buske, kvalkved, hybenroser samt nogle enkeltstående
æbletræer – ligeledes paradisæble.
De fyldte ikke meget på jordstykket, så man skal lige vænne sig til,
at tingene tager lidt længere tid end
forventet.
Forandringen fra gold majsmark til
vild eng var fantastisk. Det piblede
op med kløver, valmuer, mælkebøtter, tidsler samt et utal af andre vilde
blomster. Honningbier og humlebier
havde sammen med talrige insekter
kronede dage i den blomstrende
kløver.

Gærdesmutte

Tornsanger
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Gransanger

Gråsisken
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Harerne og Fasanerne tog omgående
området i besiddelse. To Agerhøns
indfandt sig efter 15 års fravær i området. Talrige mængder af frøer og
tudser hoppede og kravlede rundt
mellem kløver og mælkebøtter. Der
var musehuller over alt.
Vi har altid haft mange fugle i
haven, men nu kom nye arter til.
Stillits sidder over en lang periode
i tidslerne. De har haft yngleforsøg,
men skaden fandt reden. Gråsisken
sidder i rødknæ når frøene er modne. Tornirisk og Dompap fouragerer
i gråbynken. Det samme gælder
Løv- og Gransanger, der leder efter
insekter. Tårnfalk, Musvåge og Rød
Glente afsøger området.
I år har vi haft ynglende Tornsanger, Gærdesanger, Havesanger,

Munk, Rødhals, Jernspurv, Solsort,
Bogfinke samt Gærdesmutte. Dertil
kommer Blåmejse, Musvit, Skovspurve og Stære, der bruger nogle
af de mange fuglekasser, vi har sat
op. Ringdue og Tyrkerdue yngler i
grantræerne. Fasanen har haft yngleforsøg, men igen fandt nogle af
områdets mange Husskader reden.
Engen har opfyldt sit mål. Ændringen fra steril majsmark til vild natur
har haft en enestående effekt. Fuglene kan finde rigeligt med føde til at
opfostre deres unger. Der er redemuligheder. Der er adgang til vand
året rundt. De har et stort område
med vinterforråd – hvis de ellers
kan løsrive sig fra foderbrættet.

Dompap
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Givskud Zoo – en fuglelokalitet?
Tekst og fotos: Nina Rosendahl Larsen

Ravn og Husskade spiser løvemad

Når I besøger en zoologisk have er
det sikkert for at få en god dag med
familien, og nyde synet af frygtindgydende løver, frække aber, farvestrålende papegøjer, mægtige elefanter og alle de andre eksotiske dyr.
Men har I nogensinde tænkt over,
hvor mange dyr, der findes udenfor
burene og anlæggene?
De mange dyreanlæg i især safariparker tiltrækker nemlig en masse
andre dyr og især fugle udefra. Her
er en mosaik af træer, buske, søer
og planter, der i kombination med
de eksotiske dyrs foder (og deres
afføring!) giver et stort og varieret
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fødeudbud og mange muligheder
for redeskjul.
Givskud Zoo – ikke bare løver
Løveparken, som jo egentlig har
heddet Givskud Zoo siden 1983, består i dag af ca. 60 ha safaripark med
dyreanlæg og publikumsområder,
og yderligere ca. 60 ha omkringliggende område, hvor der bl.a. dyrkes
græs og majs til dyrefoder. Al drift
foregår økologisk. Der er ca. 700 dyr
fordelt på 60 arter i parken.
Givskud Zoo er kendetegnet ved
store græsområder (savanner),
mange søer og en masse buske, krat

og træer i og mellem dyrenes anlæg.
I sydenden af parken ligger også en
ca. 10 ha stor fredet mose.
Fuglelivet året og parken rundt
Hele året rundt er der fugle at se i
parken. Om vinteren holder mange
kragefugle og rovfugle til, og Isfugl
er blevet set et par gange. Om foråret lyder fuglesang fra alle krat og
høje træer. I trækperioderne forår og
efterår ses mange trækkende gæster,
der bliver lokket til hvil af parkens
store fødeudbud. En art der flere
gange er registreret, er Nordlig Gul
Vipstjert (thunbergi). Den ses oftest
fouragerende på dyngerne af næsehornslort på en af de afrikanske

savanner. Vadefugle som f.eks. Mudderklire ses også hvert år på træk.
De mest synlige ynglefugle må være
de mange Gråænder, der holder til
i parken året rundt. Hvert forår er
der små charmerende ællinger i stort
set alle søer til glæde for parkens
besøgende. De mange spurve lægger man også mærke til. De er overalt, hvor der er bygninger, især ved
staldene, hvor de spiser af diverse
korn, og hvad der ellers er tabt af
dyrefoder. I papegøjeburene er både
Skov- og Gråspurv mere reglen end
undtagelsen. I staldene yngler både
Land- og Bysvaler, og Hvid Vipstjert
har også rede flere steder i tilknyt-

Ravne
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Husskade på ryggen af Gnu
ning til bygninger i parken. Mange
Stære ses også i parken, og de yngler især i de 3-4 opsatte stærepæle i
parkens hjørner. De nyder det store
udbud af græsområder, og hjælper
med til plejen ved bl.a. at spise stankelbenslarver i plænerne.
De mange læhegn mellem dyreanlæggene og i publikumsområderne
giver levested og føde for mange
drosler, sangere, finker og andre
småfugle, som især er glade for de
12

mange insekter i parken som følge
af de eksotiske dyrs afføring, og
den varierede plantevækst med
bl.a. frugttræer og bærbuske. Af de
lidt sjovere småfugle, huser parken
Broget Fluesnapper, Misteldrossel,
Rødstjert, Stillits, Havesanger og
Gærdesanger. Selv spætter ses og
høres ofte inden for parkens grænser. Faktisk er Grønspætte den, der
oftest ses i parken, mens Stor Flagspætte er set og hørt nogle få gange.

Almindelige arter som Bogfinke,
Grønirisk, Solsort, Ringdue, Gærdesmutte, Rødhals, Tornsanger, Gransanger og Musvit findes i pænt antal
overalt i parken.
Mosen er et kapitel for sig. Der er
ikke adgang til den for gæsterne,
men der går en sti/dæmning igennem den nordligste del. Herfra kan
man høre og se Løvsanger og Skovpiber ved stien, og tit Musvåger i det
fjerne.
Et par fugleoplevelser fra arbejdsdagen
D. 24/9-2008, stod jeg vagt i lemuranlægget. Som altid på en
hverdagsformiddag i september, var
der ikke meget at lave. Ingen gæster
i anlægget. Jeg stod og slappede af,
kiggede på kattalemurerne og nød
vejret, da jeg pludselig hørte et velkendt fugleskrig tæt ved. ”Det lød
da godt nok som en…, men det kan
da ikke passe! Ikke her!” tænkte jeg.
Jeg bevægede mig ganske langsomt
ned i den anden del af anlægget, og
jo – såmænd! På gelænderet på den
lille bro over vandgraven, sad den
fineste Isfugl og kiggede! Jeg fik et
stort smil på læben, og det blå lyn
lettede selvfølgelig og forsvandt ud
af anlægget. Men sikke en oplevelse.
Jeg har tit set Isfugle, men når den
nu lige var der, midt i lemuranlægget midt i Givskud Zoo, helt uventet
på en almindelig stille arbejdsdag
og så tæt på, så giver det altså lige
noget ekstra.
Forrige år d. 24/8-2013. Jeg tullede rundt i safaribussen ganske

langsomt på Nordamerikaområdet
mellem bisoner og wapitihjorte.
For en sjælden gangs skyld guidede jeg ikke, da selskabet på turen
havde bestilt ekstra turguide til at
stå og fortælle om dyrene i bussen.
Så jeg sad og kiggede lidt rundt og
lidt opad, mens guiden ved siden
af var godt i gang med at fortælle
om bisoner, indianere og det vilde
vesten. Oppe i luften fangede mit øje
to fugle – den ene noget større end
den anden. Den bagerste var meget
velkendt, og så slog det mig: ”Hvis
den lille der er en krage, så kan
den anden kun være en Havørn!”.
Jeg blev sikker i min sag, og fik så
derved lige registreret havørn som
”matrikelart” i parken også. Den fløj
stille og roligt videre og forsvandt i
vestlig retning, mens jeg var en smule frustreret over, at jeg ikke kunne
fortælle gæsterne, at der altså lige
var fløjet en Havørn henover dem.
Specialiteter
Her skal Skovhornuglen fremhæves.
Den har flere år i træk ynglet i løveanlægget, og unger bliver set næsten
hvert eneste år. Når først man har
fundet de små uldklumpers dagsrastetræer efter de har forladt reden,
kan de findes hver gang, man leder.
Flere gange kan man også være heldig at høre, at de sidder og kalder.
Ravnene i parken er også værd at
fremhæve. Engang var Ravnen jo
næsten udryddet som dansk ynglefugl pga. forfølgelse. I dag er den
store sorte fugl heldigvis kommet op
på et fint antal i Danmark igen. Min
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bror, som er biolog, sagde til mig
en dag: ”Jeg kunne egentlig godt
tænke mig at se en Ravn…” – svaret
lød: ”så skal du bare med ud i Givskud!”, og det kom vi. Der er altid
Ravne i eller i nærheden af parken,
og de ses eller høres hver dag. Om
foråret flyver mange ikke-ynglende
Ravne rundt i flok, og i perioder
får løveanlægget hver dag besøg af
sådan en flok. D. 23. april 2014, kørte
jeg løvepatrulje i traktoren i anlægget, og jeg tænkte, at nu skulle alle
de Ravne derinde altså tælles! Det
blev således til hele 45 Ravne i løveanlægget den dag. De sidder pænt
og venter i trætoppene til løverne er
færdige med at spise deres udlagte
kød, som altid består af hele eller
halve dyr. Når der så er fri bane, flyver Ravnene ned og spiser rester.
Specielt her i 2015, har de Røde
Glenter ofte fløjet rundt i parken,
især inde i løveanlægget af samme
årsag som Ravnene. En af mine kolleger fortalte en dag, at han i juni
måned var sikker på, at han havde
set 6 glenter sidde på en af savannerne på samme tid. Jeg er ikke bleg
for at indrømme, at glenterne næsten helt sikkert har ynglet et sted
lige øst for parken, og at det vil blive
undersøgt grundigt næste forår.
Stærepæle og over 50 mejsekasser
Som nævnt tiltrækkes fuglene af
Givskud Zoos mosaiklandskab og
dyreafføring, men noget andet trækker nok også. De vilde fugle bliver
nemlig fodret det meste af året, og
dette tiltrækker selvfølgelig væsent14

lig flere fugle især om vinteren. Der
er foderbrætter forskellige steder i
parken, og en foderplads i et krat
nær næsehornssavannen. Boliger
behøver fuglene heller ikke at søge
meget efter, for der er sat mange redekasser op til fuglene, bl.a. over 50
mejsekasser og flere stærepæle. Kasserne er nummererede, så der kan
holdes øje med eventuelle beboere i
alle kasserne hvert år.
Måske gemmer der sig noget spændende…
Mosen i Givskud Zoos sydende har
potentiale for spændende fugle og
andre dyr, men den er aldrig undersøg grundigt. Nu er der dog en
ekstra god grund til at holde godt
øje med den. Det rygtes nemlig, at
et tranepar kan have slået sig ned
derude. I flere år er et tranepar blevet spottet både forår og efterår på
samme mark ved Bjerlev Hede (som
i øvrigt også er en potentiel tranelokalitet) få km uden for Givskud.
Selv har jeg en enkelt gang hørt
tranekald fra mosen, og Givskud
Zoos direktør Richard Østerballe så
en dag to fugle derude. Tranen er jo
i stærk fremgang i disse år, så hvem
ved? Måske er de en ny ynglende art
inden for Givskud Zoos grænse. Der
vil blive holdt ekstra øje med mosen
næste forår!
Okay, her bevæger vi os måske ud
på lidt dybt vand… Men jeg stoler
på mine kolleger, og vil ikke afkræfte noget, før jeg selv ser det. Sidste
forår var der et par dyrepassere og
en enkelt parkmedarbejder, der med

nogle ugers mellemrum havde set
en underlig fugl i bongoantilopeanlægget og ved møddingen, der ligger tæt ved. Den blev beskrevet som
værende gul med noget sort og lidt
større end en solsort. Jeg var sikker
på, at det havde været en af parkens
grønspætter, der var blevet set i noget stærkt sollys, så den så gullig ud.
Da parkmedarbejderen så et billede
af den, var han ikke overbevist – den
lignede altså ikke helt, den var mere
gul. Jeg kunne ikke komme på, hvad
det kunne være. En dag fortalte han
mig, at en af dyrepasserne havde
sagt, det kunne være en ”guldpirol”.
”En Pirol!?” lød det fra mig, det var
jo helt vildt. Den havde jeg ikke lige
tænkt på, da det jo var ret usandsynligt. Men da både han og de dyrepassere, der havde set fuglen, så den
på billeder, var de overbeviste. Så
ja, måske huserer der altså en Pirol i
Givskud Zoo!
Givskud Zoo – en fuglelokalitet!
I Atlas III-projektet er der indtil
videre registreret 17 sikkert ynglende, 18 sandsynligt ynglende og
11 muligt ynglende arter i Givskud
Zoo, altså 46 forskellige arter i alt.
Så vi nærmer os hastigt 50 ynglende
arter inden for parkens grænser,
og der er jo to år endnu til at finde
endnu flere. Hvis man sammenholder DOFbasens artsliste for Givskud
Zoo med Atlasbasens obs for Givskud-kvadraterne, nås en artsliste
på hele 64 arter. Heraf er nogle kun
set en enkelt gang, som Havørnen,
og andre findes konstant og yngler

i parken. Arter fra Atlasbasen, der
kun er set udenfor parken – i resten
af området inden for Givskud-kvadraterne, er ikke talt med.
Givskud Zoo er dermed i allerhøjeste grad en fuglelokalitet, der dog
måske ikke kan byde på sjældenheder, men til gengæld på mangfoldighed og mange ynglende arter, og så
lige et par specialiteter.

Gul Vipstjert
Så næste gang, I skal en tur i Givskud Zoo, så husk kikkerten! Og giv
lige besked, hvis I ser noget spændende, der gemmer sig et sted.
Siden 2007 har jeg været fast sæsonmedarbejder i Givskud Zoo.
Først som salgsmedarbejder i 2007,
dernæst parkmedarbejder fra 20082014, og nu som safaribuschauffør
(siden 2013, sideløbende med parkafdelingen) og guide. Jeg er Atlaskvadratansvarlig for CF47, der dækker den nordlige halvdel af Givskud
Zoo og Givskud By og nordlige omegn. Endvidere indtastes alt inden
for Givskud Zoos grænse i kvadratet
CF46, der dækker den sydlige del af
parken.
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Vandstæren
Tekst og foto: Allan Bech

Vandstær
Det er først på vinteren i begyndelsen af december. Mange af vore
fugle har for længst forladt landet
og er søgt sydover mod varmere
himmelstrøg. Standfuglene er trofaste og er blevet tilbage og glæder
os ved deres tilstedeværelse i den
mørke årstid. Fra nord for vi besøg
af spændende fuglearter som tilbringer vinteren her i landet. En af dem
er Vandstæren.
Et møde med Vandstæren
Den brede Vejle ådal ligger indhyllet
i tåge og dis. Kun de stejle dalsider
med småskove og marker ses tyde16

ligt. Nogle Krager og Alliker høres
ellers er der stille. I bunden af dalen glider Vejle å afsted mellem de
gamle elletræer. I træerne langs åen
passerer et mejsetog forbi. Musvitter,
Blåmejser og et par enkelte Halemejser har travlt med at finde føde i de
få lyse timer der er til rådighed på
denne årstid.
Længere nedstrøms åen ved det
store stryg fosser og buldrer vandet
hastigt afsted. På en af stenene ved
bredden sidder der en Vandstær.
Når fuglen blinker, ses det hvide
øjenlåg og med rastløse kniksende

bevægelser går fuglen op og ned i
knæ. Pludselig springer Vandstæren frygtløst ud i den stærke strøm
og forsvinder. Få øjeblikke efter er
den oppe igen. I næbbet har den en
vårfluelarve som hurtigt sættes til
liv. Imens bemærkes hvordan den
store hvide hagesmæk på fuglens
bryst står i skarp kontrast til den
ellers mørke fjerdragt. Vandstæren
er tilsyneladende sulten for snart
efter er den hoppet ud i åens strøm
igen på jagt efter små vandinsekter
og larver. Jeg nyder synet af denne
kærkomne og ventede vintergæst
som sikkert er kommet hertil fra de
norske fjelde.
Vandstæren som vintergæst
I Sydøstjylland får vi besøg af en
del Vandstære i vinterhalvåret.
Mange af fuglene kommer efter alt
at dømme fra Norge. En ringmærket
fugl som sås i Randbøldal for et par
år siden var således blevet mærket
i det sydlige Norge. Vandstæren
søger vores åer og større bække og
ses i perioden fra oktober til marts.
Ofte ses de første om efteråret midt i
oktober i efterårsferien. Visse af vore
vandløb er særligt attraktive for fuglen. Det er vandløb med stort fald
og dermed stærkere strøm som først
og fremmest tilgodeser Vandstæren.
Fuglen tiltrækkes især af vandløbsstrækninger med forholdsvist lavt
hurtigt strømmende vand hvor større sten rager op over overfladen og
hvor bunden er gruset. Vandstærens
føde består af forskellige vandinsekter og i særdeleshed af vårfluelarver.
Det er vigtigt at der er rigeligt med

disse fødeemner i vandet så fuglene
har noget at leve af. Vandstæren fungerer på den måde som en slags indikator for et sundt vandløb, for den
optræder kun hvor der er nok føde.
Mange af de insekter og larver som
Vandstæren lever af er således knyttet til rent vand eller vand der kun i
ringe grad er forurenet. Vandløbene
omkring Vejle er og har været blandt
de bedste for Vandstæren, ikke bare
i vores region men også hvis vi ser
på landet som helhed. Fremhæves
bør Grejs å og Vejle å som top lokaliteter.
Ved Vejle å er Randbøldal, Vingsted
mølle og Haraldskær fabrik gode
steder at besøge på en vintertur
hvor du gerne vil se vinterbaderen
fra fjeldegnene i nord. Ved Grejs å
kan det betale sig at aflægge Lerbæk
mølle, Fruens møllested bæk i Højgård skov samt Grejs mølle et besøg.
Store hvide klatter på stenene i åen
er gerne et sikkert tegn på Vandstærens tilstedeværelse. Hvis vandstanden er høj i åen, kan det være en god
ide at søge op langs de mindre tilløb
til åen. I perioder med meget vand
i selve åen sker det at fuglene foretrækker disse mindre tilløb.
I løbet af marts forlader langt de fleste Vandstære de sydøstjyske vandløb igen og når vi kommer til midten
af april hører det til sjældenhederne
at se fuglen. Tilbage er de ganske få
der finder på at yngle herhjemme.
Vandstæren som ynglefugl
I Danmark er Vandstæren meget
sjælden som ynglefugl. Den danske
ynglebestand har de senere år væ17

Vandstærunge
ret på under 5 par og det har flere
gange været her i vores lokalområde
at fuglene har ynglet. Både Vejle å
og Grejs å har haft deres ynglepar.
Det er egentlig lidt af et mysterium
hvorfor vi ikke har flere ynglepar
her i landet. Der er tilsyneladende
flere egnede vandløb rundt om som
godt kunne formodes at huse ynglende Vandstær. Men vi må altså
konstatere at langt den overvejende
del af de Vandstære der ses kun
optræder her i landet som vintergæster.
Jeg var heldig for et par år siden at
opleve Vandstæren som ynglefugl.
Det var en stor oplevelse at se fuglen under andre omstændigheder
end normalt og forunderligt at nyde
synet af fuglen i en forårsgrøn ådal
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med ny udsprungne bøgetræer som
kulisse.
Det var lige omkring 1. maj at jeg
blev opmærksom på at der stadig
var Vandstær et sted i ådalen. De
følgende uger besøgte jeg lokaliteten et par gange og hver gang så jeg
Vandstæren flyve op og ned ad åen.
Det viste sig at fuglene havde valgt
en af de efterhånden mange Vandstærkasser der findes i vores lokalområde til placering af reden. Jeg
fandt aldrig ud af præcis hvor mange unger der var det år, men jeg så i
hvert fald en nyudfløjen unge blive
fodret sidst i maj. Siden hen har jeg
erfaret at netop maj er et godt tidspunkt at besøge vandløb hvor der
kunne tænkes at yngle Vandstær.
Her vil der ofte være en del aktivitet

i forbindelse med ungefodring. Læser man om Vandstærens yngleforhold står der blandt andet at fuglen
lægger 4-6 æg fra primo april som
udruges på 16-17 dage. Ungerne forlader reden i en alder af ca. 3 uger.
På den her nævnte lokalitet i Vejle
ådal har Vandstæren ynglet flere
gange indenfor de sidste 10 år.
Vandstæren yngler gerne i særligt
fremstillede åbne redekasser. Der
er som nævnt opsat en del af disse
kasser ved forskellige vandløb i
Sydøstjylland. Vi har lov at håbe på
at det kan være medvirkende til at
flere Vandstære vælger at yngle her
hos os i årene der kommer. Hvis vi

samtidig forstår at værne om vore
åer og bække så de fremstår som
rene vandløb med en rig og varieret fauna vil det ikke bare komme
Vandstæren til gode men også fugle
som Isfugl og Bjergvipstjert som tit
optræder på de samme lokaliteter.

Bjergvipstjerter parrer sig
Foto: Steen Christensen
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Glenterne ved Merringgård
Tekst og foto: Hans Pinstrup

Rød Glente ad., Merringgård/Hornborg Østermark, 23.10.2015.
I oktober 2014 blev det opdaget at en
del Røde Glenter holdt til omkring
Korning. Nyheden kom imidlertid
først ud langt senere, i slutningen af
november, da der igen blev iagttaget
glenter, som sås flyve til overnatning
i Merringgård Skov.
Det blev starten på et sandt eventyr.
I de følgende måneder var der jævnligt folk ude at kigge på fuglene.
Den kollektive overnatningsplads,
hvor der denne vinter taltes op til 87
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fugle (19/12), opløstes i slutningen
af marts 2015.
I oktober 2015 blev der igen set fugle
flyve til overnatning, og anden sæson er nu i gang. DOF-Sydøstjylland
havde arrangeret tur til overnatningspladsen den 27. november,
hvor de talte 101 fugle. Det foreløbige maximum er 146 fugle den 28.
december.
Glenterne ses bedst fra Merringvej

umiddelbart syd for landsbyen Korning, lige der hvor broen over
Vestvejen krydses. Mange af fuglene
kommer flyvende ind fra nord og
nordvest, men der er også
fugle, som kommer luskende til fra
andre retninger. Som regel letter alle
fuglene (eller i hvert fald de fleste)
på et tidspunkt, lige før det bliver
mørkt, for at flyve dagens sidste
runde, hvorefter de sætter sig for
natten, og så kan man tælle dem.
Alternativt kan man også observere
fra Hornborg Østermark, ca. 1 km
mod vest, hvor Østermarksvej krydser Vestvejen. Afstanden herfra og til
fuglene er dog stor, men til gengæld
er der medlys.
Den Røde Glente er primært ådselsæder, og det er nok en af forklaringerne på, hvorfor de overnatter
sammen i vinterhalvåret. Desuden

er glenter sociale fugle, som gerne
tilbringer tid sammen. Det
giver større forsyningssikkerhed,
når fuglene kan ”hjælpe” hinanden
med at finde føde, d.v.s kommunikere og udveksle oplysninger om,
hvor der er gode fødekilder. Fuglene
sidder sandsynligvis og registrerer,
hvem der er mætte, og hvem der
ikke er det – en mæt fugl er sikkert
god til at finde føde, og sådan en
kan det godt betale sig at følge. En
anden årsag til glenternes sociale
samvær kan også være, at overnatningspladsen fungerer som kontaktsted, når man skal finde en partner,
altså en slags glentedating.dk. Lignende kontaktbureauer kendes bl. a.
fra de store ravneovernatningspladser, hvor det er helt tydeligt, at de
unge Ravne lærer hinanden at kende
og efterfølgende danner par.

Glenter på vej til overnatning
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Rød Glente 1k afsøger terrænet, Hornborg Østermark, 28.10.2015.
Det ser i øvrigt ud til, at denne fugle er mæt, idet kroen er godt fyldt.
Det er et imponerende syn, når glenterne går på vingerne over skoven i
skumringen. Her er der imidlertid
”kun” 37 fugle på billedet, men der
var ca. 60 fugle i luften samtidig den
aften. Merringgård Skov, 18.11.2015.
Der er mange uafklarede spørgsmål
i forbindelse med de overnattende
glenter. Her skal forsøges at give
svar på nogle af de hyppigst stillede.
1. Hvornår er denne overnatningsplads opstået ?
Den første iagttagelse af fugle på stedet er fra den18. oktober 2014, men
der kan sagtens have været glenter
på lokaliteten i flere år, uden at de er
blevet opdaget.
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2. Hvor kommer de fra ?
Der er sandsynligvis danske og
svenske fugle på pladsen, men det
kan også tænkes, at der er
nordtyske fugle, som har fløjet den
lange vej for at få selskab.
3. Hvor langt flyver de for at fouragere ?
Iagttagelser af fugle ved Rask Mølle
(6 km), Ejer Bavnehøj (18 km), Sletkær (8 km), Kodallund (9 km), Østbirk (15 km) og Skanderborg-Nim
(10 – 20 km) antyder, at glenterne
flyver ret langt væk for at finde
føde.

4. Hvor mange unge/gamle fugle er
der i ”flokken” ?
Umiddelbart ser det ud til, at der er
nogenlunde lige så mange unge som
gamle fugle, men det er ikke undersøgt ordentligt endnu. Imidlertid
kendes der mere til dette fra Skåne,
hvor der optræder flest gamle fugle
på bl.a. den kendte overnatningsplads i Fyledalen – om efteråret
trækker de fleste af de unge fugle
sydpå (bl. a. over Sjælland, hvor der
er iagttaget op til 1000 fugle indtrækkende på Stevns på de største
dage).

her veksler mellem de 2 steder, som
trods alt ligger ret tæt på hinanden),
Veerst (Sydjylland), Midtfyn (Vantinge),
Vestsjælland (flere lokaliteter umiddelbart nordøst for Tissø – i DOF-basen er
der registreringer fra 3 lokaliteter, men
de ligger så tæt på hinanden, at de må
betragtes som værende en overnatningsplads) samt Bornholm (Tornby).
Det samlede antal overvintrende glenter
i Danmark, på de 6-7 kendte pladser
(ifølge indtastninger i DOF-basen),
antages at være ca. 270-320 i november/
december 2015.

Der kendes til yderligere ca. 6 overnatningspladser i Danmark: Djursland
(Albøge-Svenstrup og Kastrup-Bøjen
– det kan ikke udelukkes, at fuglene

Overnattende Glenter
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Måned/år
Okt 14

Nov 14

Dec 14

Jan 15

Feb 15

Dato
1. - 10.
11. - 20.
21. - 31.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 30.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 31.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 31.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 28.

Antal
20

Måned/år
Marts 15

Okt 15
19
46
87
62
30
37
36
35
42
18

Nov 15

Dec 15

Dato
1. - 10.
11. - 20.
21. - 30.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 31.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 30.
1. - 10.
11. - 20.
21. - 31.

Antal
11
11

54
57
68
70
101
98
110
146

Overnattende glenter på lokaliteten i perioden oktober 2014 – marts 2015 og oktober
2015 – pr. december 2015. Maximumtal i 10-dages-perioder.

Rød Glente
Milvus Milvus
Kropslængde: 60 - 66 cm
Vingefang: 155 - 180 cm
Vægt: op til 1600 g (hunnen er størst)
En stor og elegant rovfugl, som er større end
Musvåge. Let genkendelig på de lange, slanke
vinger og den lange kløftede og rødlige hale.
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Bygholm Enges storhed og fald
Tekst og foto: Kim Biledgaard

Kig ud over Bygholm Enge fra pumpestationen den 10. maj 2014. Kønt ser det da
ud, men man kan efterhånden også ane den begyndende tilgroning, som for alvor tag
fart i løbet af sommeren
Til årsskrifet for 2013 skrev jeg en
lille artkel om den nye superstjerne
indenfor fuglelokaliteterne i DOF
Sydøstjyllands område, nemlig Bygholm Enge ved Horsens. Lokaliteten
blev skabt i 2012 og fuglelivet på
stedet udviklede sig eksplosivt, især
når det gjaldt rastende ande- og vadefugle. Men jeg udtrykte den gang
også en vis spænding, eller måske
snarere bekymring, i forhold til lokalitetens udvikling på længere sigt.
Artiklen dengang hed ”Bygholm

Enge – vand betyder alt”. Den
påstand har vist sig at holde – nå
ja, vand... Bygholm Enge var oprindeligt et engstykke beliggende ned
til Store Hansted Å. Området blev
næsten fuldstændigt inddiget, kun
med to åbninger i diget, hvor vandet
fra åen kan løbe ind og oversvømme
området. Der blev yderligere udgravet et par mere permanente søer et
par steder. Ideen var god og anderledes. De feste steder anlægges jo
som regel bare en sø ved sådanne
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projekter.
Vand betyder alt
Bygholm Enge er altså næsten 100%
afhængig af vand fra Store Hansted
Å. Det har i de nu forløbne 4 år vist
sig ikke kun at være en god ting. De
foreløbig tre første år af lokalitetens
levetid som vådområde har nemlig
været ret turbulente hvad angår
vandmængden.
2012: Det første år gik det rigtgt
godt. Lokaliteten var nyetableret,
og oversvømmelserne var ikke for
voldsomme. Der var masser af gode
sjap-enge med kort græs til fuglene.
Det hele faldt bare i hak.
2013: Efter vinterens oversvømmelser sank vandstanden langsomt gennem marts-april. Der var nærmest
ideelle forhold til fuglene, med bl.a.
rekordstore forekomster af Krikand
og Tinksmed. Et voldsomt skybrud
sidst i maj fik pludseligt vandstanden til at stige 25-30 cm i løbet af
et døgn. Knopsvanernes rede blev
oversvømmet og æggene gik til. I løbet af sommerens langsomt faldende
vandstand og gennem efteråret var
forholdene stadig gode for de rastende fugle.
2014: Året startede med meget lav
vandstand. Faktisk var det så ekstremt, at vandet begyndte at løbe
UD af området og ud i åen. Det var
jo ikke lige meningen med det hele.
Det mærkelige ved situatonen var, at
der faktisk løber en bæk ned gennem området. Bækken løber ned i
et par vandhuller ved det vestlige
dige, men i stedet for at lade vandet
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løbe ned i den øvrige del af vådområdet, ledes vandet gennem et dræn
UD af området via en afvandingskanal uden for diget! I starten af
maj var der atter et stort skybrud og
stor oversvømmelse. Knopsvanerne
var igen i farezonen, men klarede
skærene denne gang. Den højere
vandstand gav ringere muligheder
for især vadefuglene, og antallet var
væsentligt mindre end i 2013. Igennem efteråret faldt vandstanden,
men denne gang blev det bare ikke
godt. Det skyldtes, at afgræsningen
med kvæg ikke havde virket efter
hensigten: Store dele af de tidligere
kortgræssede enge var begyndt at
gro til med diverse siv. Især dunhammer var begyndt at brede sig
over store arealer. De lækre sjap-enge var der simpelthen ikke mere....
2015: Igen et tørt forår med meget
lidt vand. Efterhånden så lidt vand
(det løb igen ud i åen), at de Gråstrubede Lappedykkere til sidst blev
trætte af at padle rundt og få mudder på maven. De forsvandt og ynglede for første gang siden 2012 ikke
på stedet. Knopsvanerne opgav også
at gå i gang med reden overhovedet.
Og så kom der sandelig store mængder vand i starten af maj en gang til!
De fleste af Blishønsenes reder gik
til, og der kom næsten ingen unger.
Generelt var det endegyldigt slut
med sjap-engene, da tilgroningen
med dunhammer m.m. var fortsat
uhæmmet.
Så jo, vand betyder alt. For at illustrere dette, har jeg valgt at fokusere
på tre arter, som alle har lidt under

Blishønen yngler selvfølgelig i området. Ynglesucessen har dog været meget svingende fra år tl år p.g.a. de store udsving i vandstanden.
områdets forandring. Først forekom
de i stort tal, fordi forholdene på
hver sin måde var optimale. Men
efterhånden som lokaliteten forandrede karakter, faldt deres antal
drastisk.
Krikand
Krikanden er en vore mindste svømmeænder. Den lever af smådyr og
plantefrø, som den finder på lavt
vand. Krikanden foretrækker at
snadre sådan, at den til stadighed
har øjnene over vandet. Andre
svømmeænder stikker gerne hele
hovedet under vand eller vender
endda bunden i vejret. Det gør
Krikanden ikke som førsteprioritet,
så den foretrækker at finde sin føde

i vanddybder på kun 3-4 cm. Krikænder er små, så selv om de vender
bunden helt i vejret, kan de ikke nå
bunden, hvis vanddybden er ret
meget over 20 cm.
At Krikanden helst søger føde med
øjnene oven vande skyldes selvfølgelig, at den holder øje med rovfugle
og andre fjender. Det er man nødt
til, når man er en lille lækkerbisken.
Fødesøgningen er også mere effektiv, hvis Krikanden kan holde øjnene
fri. Undersøgelser har vist, at fødesøgningsperioderne er længere, når
fuglen hele tiden kan holde øje med
omgivelserne. Har fuglen til gengæld øjnene under vand afryder den
hyppigt fødesøgningen for at tjekke
for fjender. Den effektive tid til føde27

Troldanden ynglede ved Bygholm Enge i 2012, men er ikke set med unger siden,
selvom adskillige fugle opholder sig i området gennem yngleperioden.
søgning kan på den måde mere end
halveres!
Oversvømmede enge er med andre
ord helt optimale for Krikanden.
Efterhånden som græsarealerne
er vokset til, er de bedste fødesøgningsområder for Krikanden ved
Bygholm Enge indskrænket ganske
væsentligt. I dag kan Krikænderne
kun søge føde i de lavvandede dele
af de permanente vandhuller.
Dobbeltbekkasin
Dobbeltbekkasinen er en vadefugl,
som gerne holder sig lidt skjult. Ofte
ser man dem ikke, før de letter hæst
kaldende og stiger brat til vejrs. Men
ved Bygholm Enge kunne man tidligere nemt iagtage dem fouragerende
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i småfokke, ofte på ret kort afstand.
Dobbeltbekkasinen foretrækker
vådområder med mudderflader eller ganske lavt vand. Den søger helst
føde lidt i dækning af vegetationen,
som til gengæld ikke må være for
høj. Vegetation højere end omkring
10 cm undgås helst. Netop sådan var
det ved Bygholm Enge i de første år
efter etableringen. Dobbeltbekkasinerne fouragerede i det lave græs på
de oversvømmede enge eller i det
lave vand mellem græstuerne.
Efterhånden som vegetationen er
blevet stadigt højere, har Dobbeltbekkasinerne mistet deres fourageringsområder. Det er en svær fugl at
optælle p.g.a. dens skjulte levevis, så
optællingerne er næppe andet end

minimumstal. Men uanset hvad,
så er antallet faldet meget drastisk.
Faktisk så meget, at Dobbeltbekkasi-

nen var stort set fraværende i efteråret 2015....

Krikand Foto: Erik Borch

Dobbeltbekassin Foto: Steen Christensen
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Tinksmed Foto: Erik Borch
Tinksmed
Tinksmeden må betragtes som en af
”stjernerne” ved Bygholm Enge, da
det så bedst ud. Selv på landsplan
var Bygholm Enge i en kort periode
en af de bedste lokaliteter. Den 9.
maj 2013 var der mindst 440 fouragerende Tinksmede på lokaliteten,
og det var faktisk det næsthøjeste
antal i Danmark overhovedet i 2013.
Kun overgået af noget så mægtigt
som Bygholm Vejle (sjovt navnesammenfald i øvrigt) med 560 Tinksmede den 11. maj.
I modsætning til mange andre vadefugle undgår Tinksmeden helst
vadefladerne ved vores kyster, hvor
den næsten kun ses ved strandsøer
inde på strandenge. Den foretrækker helt klart ferskvandsområder
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med lavt vand eller slamflader. Med
andre ord var Bygholm Enge det
ideelle sted de første år. Men tilgroningen har ødelagt hovedparten af
fourageringsmulighederne. Tinksmeden kan stadig finde fourageringsmuligheder omkring de permanente vandhuller, hvis vandstanden
ikke er for høj, men antallet er faldet
voldsomt siden de glade dage 2013.
Samme historie kunne fortælles om
de fleste vadefugle ved Bygholm
Enge. Der har tidligere været pæne
forekomster af flere arter, som normalt er ret fåtallige i vores del af
landet: Brushane (max. 28 maj 2013),
Temmincksryle (max. 48 maj 2013),
Sortklire (max. 9 august 2013) og
Svaleklire (max. 26 april 2013).

Ynglefuglene
Det gik stærkt med at få ynglefugle i området. Allerede det første
år ynglede spændende arter som
Gråstrubet Lappedykker, Taffeland
og Troldand. Men hverken Taffeland eller Troldand har ynglet siden,
selvom der især af Troldand har
ligget adskillige hanner og hunner
gennem foråret hvert år. Det kan
nok desværre ikke udelukkes, at den
meget svingende vandstand gennem
de tre efterfølgende forår kan have
afholdt fuglene fra at skride til ynglen. Såkaldte ”ventehanner” af både
Troldand og Taffeland er set gennem
sommeren, hvilket ofte er et tegn på
rugende hunner på en lokalitet. Men
hvis det har været tilfældet, har de i
hvert fald opgivet igen. Faktisk har
der et enkelt år også ligget hanner
af Skeand og Atlingand, men heller
ikke for disse to arter er der konkrete tegn på ynglen eller forsøg herpå.
Gråstrubet Lappedykker fik unger
på vingerne i både 2012 og 2013.
I 2014 var de meget længe om at
komme i gang p.g.a. den lave vandstand. Til sidst fik de bygget rede og
lagt æg omkring 1. juni, men det var
åbenbart for sent og de opgav igen.
I 2015 var der så lavvandet, at lappedykkerne til sidst næsten mavede
sig afsted i det lave vand, og redebygning blev ikke engang forsøgt.
Knopsvanerne har haft det samme
besvær med vandstanden. Det første
år ynglede de ikke. Både i 2013 og
2014 kom svanerne i voldsomme
vanskeligheder, da vandstanden
steg voldsomt i maj måned. I 2013

gik det helt galt, men i 2014 fik de
unger. I 2015 gad de ikke engang
starte på redebygning.
Generelt er antallet af ynglende
vandfuglearter faldet. I 2015 var der
kun seks arter tilbage: Grågås, Gråand, Blishøne, Vibe, Dobbeltbekkasin og Rødben. Og fortsætter tilgroningen, så forsvinder vadefuglene
sikkert også. Tilbage ses der blot
ganske ordinære arter, som findes
mange andre steder.
Hvorfor gik det galt?
Nydannede lokaliteter ”sætter sig”
over en årrække, så en forandring
af området i forhold til tilstanden i
2012-13 må selvfølgelig forventes.
Men kunne det være gået knapt så
galt?
Det største problem er jo den meget
svingende vandstand i området,
som det klart er fremgået af det foregående. Den ideelle situaton ville
være en god vinteroversvømmelse
med en faldende vandstand gennem
foråret og sommeren, og så nyt vand
i løbet af efteråret.
Sådan er det jo langt fra gået. Især
de store skybrud i maj måned i både
2013, 2014 og 2015 voldte fuglene
mange problemer, både de gennemtrækkende fugle og ynglefuglene.
Yderligere et problem er, at minimumsvandstanden i området er
meget lav. Har det været tørt længe,
så falder vandstanden i St. Hansted
Å så meget, at vandet begynder at
løbe ud af Bygholm Enge. Og der
kommer kun vand ind fra St. Hansted Å, da vandet fra en bæk som
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nævnt føres ud af området, selvom
vandet herfra kunne gavne i de tørre
perioder.
Tilgroningen er et lige så stort problem. Området er godt på vej til at
blive en stor rørskov med et par
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mindre søer. Kvæget i området
afgræsser i stigende grad kun nogle
højereliggende arealer i området i
tilknytning til det inddigede område. Den meget svingende vandstand
har sikkert haft en betydning.
Læren af det hele må nok være, at
det er pokkers svært at skabe en god
fuglelokalitet, som holder i længden. Der er så mange ting, som ikke
kan styres. Kunne noget have været
lavet anderledes? Måske. Nu står vi
i hvert fald med en fuglelokalitet,
som begynder at blive helt ordinær
i sammenligning med flere andre
lokaliteter i området.
Tilgroningen forstærker desværre
også et andet problem, nemlig forstyrrelsen af fuglene. De permanente
vandarealer i området er nemlig
anlagt direkte op mod digerne i
stedet for at være trukket lidt tlbage.
Det betyder, at fuglene meget nemt

skræmmes ved færdsel på de anlagte
stier, som netop løber på toppen af
digerne hele vejen rundt. Med tilgroningen er fuglenes muligheder
for at trække sig lidt væk forsvundet. Løse hunde og mountainbikere
er den største kilde til forstyrrelse.
Sidstnævnte dels fordi de bevæger
sig med høj fart, men især fordi de af
en eller anden grund altid skal råbe
til hinanden. Et meget overbevisende
eksempel på, hvor sårbare fuglene
er med hensyn til forstyrrelser fik
vi i november 2014. Da havde kommunen tilladt et terrænløb i området,
som involverede opsætning af forhindringer på digerne samt forcering af
åen via en fydende platorm. Her et år
senere kan man et par steder stadig
se tydelige spor i vegetationen efter

de mange løbere. Og fuglene – de
blev selvfølgelig skræmt væk stort
set alle sammen, og mange, bl.a.
Krikænderne, blev væk resten af det
efterår. Forhåbentligt arrangeres der
ikke lignende ting i fremtiden!
Lige nu ser det altså lidt trist ud
ved Bygholm Enge. Der er stadig
fugle i området, men nu kun arter
som findes så mange andre steder.
På den anden side kan vi aldrig få
for mange vådområder, så alt er
selvfølgelig ikke elendighed. Og
hvem ved? Måske sker der noget
nyt i fremtiden, som atter kan bringe
nogle af de mere krævende fuglearter tilbage.

			
2012
2013
2014
2015
Gråstrubet Lappedykker 1		 1		 1
Knopsvane					1		1
Grågås					8		11		10
Gravand			1		2
Gråand					4		6		7
Taffeland			
1
Troldand			1
Blishøne			5		6		6		4
Rørhøne							1
Lille Præstekrave				1
Vibe				2		5		6		6
Dobbeltbekkasin		1		1		1		1
Rødben							1		1
Hættemåge					1		
Antal par ialt			12		30		34		29
Antal arter			7		10		9		6
Ynglefugle ved Bygholm Enge 2012-2015
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