
Fuglelivet i N a turparken 
AF ANDERS HoLM JoENSEN 

Hver landskabstype har sit fugleliv. Få steder i Danmark findes indenfor 

et snævert område så mange forskellige landskabstyper og fuglesamfund 

som i Naturparken i Nordsjælland. Området rummer ikke mange sjældne 

fugle, og man mØder ej heller usædvanlige koncentrationer af fugle. Men 

i Naturparken stifter man i yngletiden bekendtskab med typiske Østdanske 

fuglesamfund. Om efteråret og om foråret går et stort fugletræk over om

rådet, og mange fugle slår sig ned for a t raste, og om vinteren er egnen op

holdssted for en lang række nordiske gæster. 

Det vil ikke i denne bog være muligt at give en udtØmmende oversigt 

over Naturparkens fugleliv. Men vi vil i dette afsnit fØlge fuglene året 

igennem fra yngletiden over efteråret til vinteren. For hver af årstiderne 

fremdrages nogle af de træk i fuglelive t, som er mest typiske, som man 

lægger mest mærke til, og som man kan have størst udbytte af selv at 

lære at kende ved studier i naturen. 

FUGLELIVET I YNGLETIDEN 

Når de nordiske svømmefugle tidligt om foråret forlader de store søer i 

Naturparken, bliver der ikke mange fugle tilbage i dise områder. Sammen

lignet med andre danske søer virker Farum SØ, Bastrup SØ og Buresø fugle

fattige i yngletiden. Dette skyldes hovedsageligt, at vegetationen langs 

bredderne er artsfattig med tagrør som den dominerende og mange steder 

næsten enerådende plante. Flere steder mangler bredvegetation overhove

det, så her er h verken den fornØdne dækning eller den fornØdne fØde

mængde til en stor bestand af ynglefugle. Den fugl, man lægger mest mærke 

til, er knopsvanen, som yngler med et enkelt par i hver af de store søer. 

Enkelte par af gråænder yngler, og blishØnen er flere steder ret talrig. Man 

lægger dog mere mærke til den toppede lappedy kker, som holder til på det 

åbne vand. Allerede få dage gamle kommer ungerne med ud at svømme -

ofte på ryggen af en af forældrefuglene, og ofte langt fra den flydende rede, 

hvor de sØger skjul ved fare. 
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Foruden de store søer findes rundt omkring i Naturparken mange min

dre vandhuller. Flere af disse er gamle tØrve- og mergelgrave, som er under 

stærk tilgroning. Vegetationen er langt frodigere og artsrigere end ved de 

store søer. H er træffer man stØrre sammenhængende bevoksninger af både 

tagrØr, kogleaks, pindsvineknop, åkander og andre planter. Og når man 

aflægger besøg ved et sådant vandhul en dag i yngletiden, får man indtryk 

af et langt rigere fugleliv end ved de store søer. Ganske vist mangler den 

toppede lappedykker, men her yngler ellers både knopsvane, gråand, blis

hØne og rØrhØne, i enkelte af vandhullerne desuden vandrikse og lille lap

pedykker. En varm forårsdag hØrer man ustandseligt rørhønsenes kluk

ken, og kommer man ud i de aller tidligste morgentimer, hØrer man et 

væld af stemmer fra de mange ynglende svømmefugle. 

Mange småfugle yngler ved disse småsøer. Både rØrsangeren, sivsange

ren og rørspurven er talrige. De yngler i selve tagrØrbevoksningerne eller 

umiddelbart nær disse. På de mere tØrre engstrØg, som omgiver søerne, 

træffes engpiberen og den gule vipstjert, og hist og her yngler enkelte par 

viber. Viben er dog ikke nogen talrig ynglefugl i Naturparken. Langt mere 

almindelig vil man finde den i områder, som ligger nærmere ved strand

enge, f. eks. længere vestpå nær Roskilde Fjord. 

I krattene omkring de små vandhuller træffes mange af vore mest almin

delige småfugle i yngletiden. Blandt de mest typiske er tornirisken, torn

sangeren og gulspurven, og flere steder har nattergalen faste sangpladser. 

Den træffes også ret almindeligt i de sumpede dele af de større skove, f. eks. 

i området vest for Farum SØ, samt i skovbrynene. Ofte sidder de syngende 

hanner ganske tæt, og der er gode muligheder for nattergaleture i områ

det. Særlig området vest for Farum SØ er velegnet til sangfugleture, for hvis 

man lægger ruten rigtigt, kan man passere både den store sØ, de mindre 

vandhuller og moseterræner, åbne landskaber, samt forskellige typer af 

skov, hvorved man får lejlighed til at hØre et stort antal syngende arter. 

De mange store og små skove i Naturparken er yngleplads for en mæng

de småfugle, og her er gode muligheder for studier og oplevelser i yngleti

den. Allerede i april måned synger de tidligste ynglefugle livligt, og i hele 

maj og juni er fuglekoret i fuld gang. Det er i disse to måneder, de fleste 

småfugle lægger æg, ruger og har unger i reden. I juli måned er mange ar

ter i gang med et andet kuld, og selvom nogle af de senest ankomne san

gere endnu har det første kuld i reden, er fuglesangen langt svagere end i 

juni måned. 
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Sortmejsen 
er knyttet til 
nåleskoven. 
(Ib Trap
Lind). 

Ved at tælle de syngende hanner i udvalgte skovområder kan man danne 

sig et udmærket indtryk af disse områders fuglebestande, d. v. s. antallet af 

ynglepar. Eksakte undersøgelser kræver naturligvis meget tidsrøvende og 

grundige undersØgelser, men selv ved enkelte besøg kan man danne sig et 

indtryk af forholdene, og man ser da, at der er meget stor forske l på de 

forskellige skovtypers fuglebestand, både hvad angår antallet af ynglepar 

og faunaens sammensætning. 

Jo mere var ieret en skov er, des flere fuglearters krav kan blive tilfreds

stillet, des flere fuglearter vil man træffe ynglende . I en skov, som rummer 

mange forskellige arter af træer, både lØvtræer og nåletræer, og hvor træer

nes alder varierer, og krat og åben skovbund veksler, kan man træffe et 

meget stort antal fuglearter ynglende indenfor et begrænset område. Op 

imod et halvt hundrede arter træffes ofte ynglende i en skov af denne type. 

I en ensartet skov, f. eks. en tæt granskov, hvor alle træer har samme alder 

og hØjde, eller en ensartet 60-årig bØgeskov, hvor træerne vokser så tæt, at 
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krat slet ikke er udviklet i skovbunden, yngler ofte kun halvt så mange 

arter som i den meget varierede skov. 

På t ilsvarende måde forholder det sig med antallet af yuglepar i områ

derne. I en meget varieret skov som den ovenfor omtalte kan man kon

statere mere end 1000 par pr. kvadratkilometer, mens meget ensartede 

skove kun kan opvise en bestand på 500 par pr. kvadratkilometer eller 

mindre. 

H vis man færdes mege t i skoven i yngletiden, vi l man iagttage, at fug

lenes fordeling ikke er tilfældig, men at de enkelte arter stiller deres spe

cielle krav til omgivelserne. Skovene i Naturparken er velegnede til stu

dier af denne art, fordi der her findes mange forskellige skovtyper, både 

med hensyn til træernes art og alder, og samtidig findes områder med ens

artet skov og områder, h vor skoven er meget varieret. 

Visse fuglearter træffes talrigt i alle skovtyper. Bogfinken og lØvsange

ren er næsten overalt de talrigeste arter, visse steder dog med skarp kon

kurrence fra so lsorten. For hundrede år siden var solsorten en sky og fåtal

lig skovfugl herhjemme. !dag har den ikke alene bredt sig til haveområder, 

byer og hegn i de åbne landskaber, men den er også blevet så almindelig i 

skovene, at den mange steder er den talrigeste art. En række andre arter 

forekommer i alle skovtyper, men fåtalligere end de nævnte. Det gælder 

blandt andet gærdesmutten og rØdhalsen. 

En lang række fuglearter opsØger fortrinsvis bestemte skovtyper. Nogle 
arter er udprægede nåleskovsfugle, f. eks. sortmeJsen og fuglekongen, som 

især ynder 20-40-årige granbevoksninger. Sangdroslen er meget talrig 

nåleskov af denne type, men forekommer også - omend fåtalligere - i 

andre bevoksninger. 

BØgeskoven har sin særlige fuglefauna. I skoven med de ranke stammer, 

men uden større sammenhængende krat i skovbunden træffer man skov

sangeren, som netop udnytter rummet imellem stammerne under sin karak

teristiske sangflugt. Også trælØberen findes i kratlØse bØgeskove, talrigest 

i de ældre bevoksninger, hvor barken har lØsnet sig fra stammerne, og hvor 

der således er mange velegnede redesteder. Musvitten og blåmejsen er hule

rugere, som forekommer meget talrigt i sådanne gamle skove - jo ældre 

træerne er, des flere hulerugere kan der leve. Disse arter kan mangle helt 

i de ganske unge bevoksninger af f. eks. bØg og gran, hvor fuglene ikke kan 

finde et eneste velegnet redehul i træerne. 

Også spætmejsen, den brogede fl uesnapper og rØdstjerten er hulerugere. 
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TrælØber ved redestedet, en smal revne i en træstamme. (Ib Trap-Lind). 

De to sidstnævnte forekommer talrigest i de dele af skoven, hvor der er god 

plads imellem træerne, ofte i skovbrynet. Her yngler også stære, som foura

gerer ude i de åbne landskaber. I skovbrynet kan man iagttage deres flugt 

til og fra redestederne i skoven. 

På steder, hvor hØje bØge vokser ud til en rydning, møder man skovpibe

ren, en uanseligt farvet fugl, som imidlertid i maj og juni tiltrækker sig 

opmærksomheden ved sin karakteristiske sangflugt. Fra en post hØjt til 

vejrs daler fuglen ivrigt syngende i store buer mod jor~en eller en lav 

gran, og sangen afsluttes med en række flØjtetoner i stadig Øget tempo. 

I de dele af skoven, som har tætte krat, yngler en række småfugle meget 

almindeligt. Det gælder bl. a. de små grå sangere, havesangeren og mun-
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Tornsangeren holder til i krat og langs hegn i det åbne landskab. Her fod
res ungerne i reden. (Ib Trap-Lind). 

ken; den første er i reglen talrigest. Også guldbugen træffes her omend få

talligere. R Ødhalsen er almindelig, og tornsangeren og gulspurven træffes 

i udkanten af krattene. 

I de fugtige dele af skovene yngler sumpmejsen; oftest bygges reden i en 

hulhed i et gammelt stØd. Halemejsen yngler fåtalligt på steder, hvor der 
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er mange pile- og birketræer. I modsætning til de andre mejser, som er 

hulerugere, bygger den en kuglerund frit hængende rede i et træ. Hvor 

der imellem pilene vokser tagrØr, mØder man nogle af de småfuglearter, 

som er omtalt foran under småsØernes fugleliv. 

Skovenes småfuglefauna er rig og varieret og giver muligheder for alsi

dige studier. Men skovene rummer også mange andre fugle. Blandt disse 

skal nævnes en sjældenhed, nemlig svalekliren - en vadefugl, som første 

gang konstateredes ynglende i Danmark i 1956 og netop i Ganløse Orned 

i Naturparken. Mens næsten alle andre vadefugle yngler på jorden, lægger 

svalekliren sine æg i en gammel drossel· eller kragefuglerede i et grantræ, 

ofte i tætte tykninger. Fuglen er meget sky i yngletiden, men da den flere 

gange siden det første fund i 1956 er blevet set nær Farum SØ i yngletiden, 

er det ikke utænkeligt, at arten yngler ret regelmæssigt omend fåtalligt i 

området. Siden det første fund er ar ten truffet ynglende flere andre steder 

i Danmark. 

Skovene i Naturparken er også yngleplads for stØrre fugle . Krager og 

skovsiwder er almindelige, og i skovbryn og h egn er husskaderne meget 

talrige. I h vert fald tre arter af rovfugle, nemlig musvågen, spurvehØgen 

og tårnfalken yngler i området. T idligere fandtes enkelte par duehØge, 

men sandsynligvis på grund af den Øgede uro i områderne er denne art nu 

forsvundet. Den er i det hele taget blevet en meget fåtallig ynglefugl i 

N ords jælland. 

Musvågen yngler med enkelte par i de større skove (s. 243) . R eden 

bygges hØjt til vejrs i en grenklØft i en bØg eller tæt ind til stammen i en 

gran. I april måned kan man i lØvskoven let se den store rede, men såsnart 

der i maj måned er kommet lØv på træerne, er det vanskeligt at få Øje på 

den. Musvågerne yngler i skovene, men deres fØde søger de fortrinsvis i de 

åbne landskaber, og man kan i yngletiden se dem jage ret langt fra sko

vene- ude over marker og enge. 

Det er ikke utænkeligt, at enkelte par af hvepsevågen kan træffes yng

lende i Naturparkens stØrre skove. Men det er meget vanskeligt at lokali

sere denne fugleart sikkert. Den ankommer først til reclestedet, når lØve t 

er tæt, og reelen derfor er mege t vanskelig at få Øje på. 

SpurvehØgen yngler regelmæssigt i Naturparkens skove. Den opsØger de 

tætte granbevoksninger med 30-50-årige træer, og reden bygges på en gren 

tæt ind til stammen. Det er vanskeligt at sige, hvor mange par sp urvehØge, 

der yngler i området, men da alle de stØrre skove rummer velegnede yngle-
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Skovskaden fodrer ungeme i Teden. (Ib Trap·Lind). 
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biotoper, kan det udmærket tænkes, at der er et par i hver skov. Nær rede

stedet ser man ikke meget til spurvehØgene. Mens musvågerne kredser 

skrigende over reden, når man opholder sig nær denne, forlader spurve

hØgen oftest sin rede tavs, og den vender også tilbage uden stemmeytringer. 

Langs skovbryn og hegn kan man se spurvehØgen jage. Den flyver lavt over 

jorden - ofte langs hegnet, hvor den kan overraske småfugle, som bringes 

til ungerne i reden. 

I de små, isolerede nåleskove yngler enkelte par tårnfalke. Ofte ser man 

fuglene stå på svirrende vinger- musende -over markerne. Denne rovfugl 

ser man meget til i yngletiden, for den søger næsten al sin fØde i det åbne 

land. En anden fugl, som yngler i de mindre granskove, er skovhornuglen. 

Der forekommer sikkert flere par i hele området. Man ser imidlertid kun 

lidt til den. Ligesom andre ugler har den sin aktivitet i dØgnets mØrke 

timer. Hverken tårnfalken eller skovhornuglen bygger selv rede, men de 

benytter gamle, forladte kragereder. 

I de stØrre skove træffes natuglen. Hver skov har flere par, og særlig 

mange par forekommer i Ganløse Orned. Natuglen er en af vore tidligste 

ynglefugle, som allerede i marts måned ruger på æggene. I maj forlader un

gerne reden, ofte et stykke tid fØr de kan flyve, og de sidder da spredt i 

træerne omkring redestedet, hvor de modtager de voksne fugle, som kom

mer med fØde. Som redesred vælges oftest et hul i et gammelt træ (s. 240). 

Ringduen er i de senere år blevet talrigere som ynglefugl over hele lan

det. I Naturparkens skove træffer man den ynglende overalt, og især i de 

mindre nåleskove kan rederne ligge tæt - ofte med en indbyrdes afstand 

af blot 10-20 meter. Fuglene lever dog ikke udelukkende i disse småskove, 

men de søger i vid udstrækning deres fØde ude omkring i de dyrkede om
råder. En anden vildtart-fasanen-yngler ofte i de små skove, men træffes 

fouragerende i det åbne land. Denne fugl kan i øvrigt klare sig i næsten 

alle landskabstyper i Naturparken. Selv i de centrale dele af de stØrre 

skove holder fasaner til. 

ROVFUGLE PA EFTERARSTRÆK 

Efterårstrækket bringer mange fugle til Naturparken i Nordsjælland. Det 

østlige Danmark passeres hvert efterår af en meget stor del af de skandina

viske trækfugle. Nogle fugle ses kun på flugt over området. Det er de fleste . 

Andre slår sig ned for kortere eller længere tid. Det vil ikke her være mu-
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Natuglen tilbringer dagen blundende i et træhul. (Ib Trap-Lind). 
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ligt at bringe en udfØrlig beretning om det varierede fugleliv, som rører 

sig i træktiden, og her skal blot omtales to karakteristiske fænomener, som 

knytter sig til området om efteråret, nemlig hvepsevågerne på træk og fiske

ørnene, som nu hvert år opholder sig i længere tid ved søerne i Natur

parken. 

Allerede i slutningen af august begynder rovfugle fra nordligere yngle

pladser i Skandinavien at vise sig på trækket mod syd. På dette tidspunkt 

har områdets egne få rovfugle forlængst fået flyvefærdige unger. Dem ser 

man ikke meget til, for de opholder sig mest i de tætte skove. Men nord

fra kommer hvepsevågerne i stort tal. 

Ligesom andre insektædende fugle er hvepsevågerne tidligt på færde un

der efterårstrækket. Det kulminerer som regel i fØrste halvdel af septem

ber, og allerede i slutningen af denne måned ses kun få fugle. De skandi

naviske skove rummer tusinder og atter tusinder af ynglende hvepsevåger, 

som under deres træk mod syd passerer hen over det sydligste Sverige ved 

Falsterbo og derfra fortsætter mod Stevns, MØn og Lolland-Falster. Men 

undertiden skifter fuglene kurs i det nordlige Skåne, flyver ud over Øre

sund og fortsætter ind over Nordsjælland, hvor man kan se dem i flokke på 

hundreder, som i store hØjder skruer sig afsted. Visse år ses dog kun ganske 

få hvepsevåger over Naturparken i Nordsjælland, og de store skruer af 

fugle dannes kun i varmt og stille vejr. 

Fiskeørnen er nu en ganske regelmæssig septembergæst i området, men 

det har ikke altid været tilfældet. Ganske vist har fiskeørnen utvivlsomt 

været ynglefugl i Nordsjælland indtil midten af forrige århundrede, men 

den heftige efterstræbelse, som alle rovfugle var udsat for fra slutningen af 

IS-hundrede tallet og langt ind i dette århundrede, medfØrte en rivende 

tilbagegang i vore ynglebestande. Omkring 1920 forsvandt de sidste yng

lende fiskeørne fra Danmark, og i hele Skandinavien var fuglene i tilbage

gang. Indtil årene omkring den anden verdenskrig var fiskeørnen en yderst 

fåtallig trækgæst i Naturparken. Men siden er ynglebestanden i Skandina

vien øget meget, og arten er blevet en regelmæssig gæst ved alle søer i Nord

sjælland. Ved FuresØen opholder enkelte fugle sig fast fra slutningen af 

august eller begyndelsen af september til ind i oktober, og desuden kom

mer mange fugle på kortere besøg. Selv har jeg set op til fem fiskeørne ved 

Furesø og Farum SØ. Også ved Bastrup SØ og Buresø optræder fuglene 

regelmæssigt. 

Under opholdet i Nordsjælland har fiskeØrnen som regel udvalgt sig et 
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hØjt træ i en af skovene. H er tilbringer fuglen megen tid, og herfra fore

tages fisketure til de nærliggende søer. Det er interessant at iagttage ørnen 

på fisketogt. Langsomt kredser fuglen afsted som regel i en hØjde af 20-40 

meter over vandet og ofte langs en af søens bredder. Pludselig slår fuglen 

vingerne ind til kroppen eller hæver dem lynsnart og styrter sig ned mod 

vandfladen. Ofte standser den brat, inden den når vandet, men er der ud

sigt til fangst , kaster den sig med fremstrakte ben ned i vandet. Ofte ram

mer fuglen forbi , men andre gange er der bytte i fangerne, når fiskeØrnen 

hæver sig fra søens overflade igen . Så går turen til skoven igen. Fisken hæn

ger i fangerne altid med hovedet fremefter. Mon ikke ørnen på denne 

måde drager nytte af fiskens strØmlinede form! I skoven vælger Ørnen en 

stor gren, hvor fisken bliver ædt. 

Også andre Ørne besøger Naturparken om efteråret og vinteren. H avør

nen er sikkert gæst ved søerne hvert år, men den opholder sig sjældent 

mere end nogle få dage i området. Snart trækker den videre til fredeligere 

områder. Også kongeørnen ses af og til - for nogle få år siden holdt en 

fugl igennem længere tid til vest for Farum Sø. På forårstrækket ses disse 

store Ørne også. En martsdag for nogle år siden iagttog jeg ved Farum SØ 

to unge havørne på træk nordover ganske lavt over skoven og søen. 

NOGLE VINTERGÆSTER 

aturparken huser mange fugle vinteren igennem, bl. a. mange nordiske 

gæster. I de åbne landskaber strejfer småflokke af sjaggere omkring, og i 

skovene hører man dompappernes og silkehalernes karakteristiske stem

mer. Undertiden kommer mægtige sværme af kvækerfinker til landet om 

vinteren . Fuglene optræder i store flokke, som hele dagen strejfer igennem 

skove og de åbne landskaber, og om natten søger fuglene til bestemte 

sovepladser i skove, hvor titusinder af fugle kan samles. Sådanne kon

centrationer af kvækerfinker har man ofte kunnet iagttage i Naturpar

ken, men der er også år, da næsten ingen fugle ses. 

D en store tornskade ses regelmæssigt i Naturparken om vinteren. Den 

yngler i Danmark kun meget fåtalligt i Midtjylland, men på Øerne optræ

der den kun udenfor yngletiden. Det er skandinaviske fugle, som over

vintrer her. I yngletiden udgØr store insekter hovedparten af tornskadens 

føde, men om vinteren tager den mest småfugle og mus. Byttet spiddes på 

tjØrnebuskes torne eller undertiden på pigtråd, og her opretter fuglen et 
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Musvåge på rede med stor unge. Fotograferet i Naturparken 
af Ib Trap-Lind. 
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forråd af mad. Tornskaderne ses mest i skovbryn og i de åbne landskaber. 

Særlig omkring Farum SØ synes arten at optræde regelmæssigt. 

Som nævnt kan enkelte af de store Ørne slå sig ned i området om vinte

ren. Det er en ret sjælden begivenhed, men hver vinter holder en del andre 

rovfugle til i Naturparken. Hver skov rummer i reglen flere musvåger, og 

visse år ser man regelmæssigt vintermusvåger, som holder til i de åbne land

skaber langs hegn og gærder. Natten tilbringes dog altid i hØje træer. Ofte 

tilbringer mange musvåger og vintermusvåger natten i det samme lille skov

område, og om dagen flyver fuglene vidt omkring til fourageringsområder, 

som kan ligge langt fra nattesædet. 

Det er imidlertid ved de store søer i Naturparken at det rigeste fugle liv 

udfolder sig om vinteren. Her opholder nordiske svømmefugle sig det 

meste af vinteren . Hvis søerne ikke er dækket af is, kan man omkring nytår 

se dem ligge i flokke på hundreder. Der er flest blishøns og troldænder, 

men desuden ser man regelmæssigt stor skallesluger, hvinand, gråand og 

flere andre arter. Den store skallesluger er en meget smuk fugl -hannerne 

er karakteristiske med deres rØdligt hvide underside. Hunnerne har mere 

afdæmpede farver. Skalleslugerne flyver vidt omkring mellem søerne i 

Nordsjælland. Ofte ser man alle fuglene fra Farum SØ, Bastrup SØ og Bu

resø flyve Østpå til Furesøen, hvor de tilbringer natten. Også hvinænderne 

foretager sådanne vandringer. I det hele taget flytter fuglene meget om

kring, ikke mindst på grund af det vekslende isdække. Når søerne helt læg
ger til med is, søger næsten alle svømmefuglene ud til vågerne i Furesøen 

- og hvis disse i de strengste vintre lukkes helt, søger fuglene ud til havet. 

Småflokke af svaner ses ofte i søerne om vinteren. Det er i reglen knop

svaner- sikkert vore hjemlige ynglefugle, men også sangsvanen fra Nord

europas og Nordsibiriens tundraområder viser sig regelmæssigt. 

Blandt de fugle, som opholder sig ved søerne om vinteren, bØr nævnes 

isfuglen og vandstæren. Få steder i Danmark har man så gode muligheder 

for at studere disse to arter som ved vandene i Naturparken. 

Med sine klare metalliske farver, den stålblå overside og den skinnende 

rØdbrune underside, er isfuglen en af vore mest farvestrålende og smuk

keste fuglearter. Den yngler kun fåtalligt i Jylland, men om vinteren op

træder den noget talrigere, og den er ret regelmæssig gæst ved Furesøen, 

Farum SØ og måske også andre steder i Naturparken. Et sted, hvor man 

har god chance for at træffe den, er ved kanalen mellem de to nævnte 

søer. Her sidder fuglen ofte på en gren over vandlØbet - ganske sti lle -
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i lang tid, for så pludselig at styrte sig ned efter en lille fisk i kanalen. Har 

den heldet med sig, flyver den straks til grenen igen, hvor den foretager 

hurtige kast med hovedet, indtil fisken er forsvundet i det store næb. 

Også vandstæren holder om vinteren til ved kanalen mellem Furesøen 

og Farum SØ, men ses desuden regelmæssigt flere andre steder i Naturpar

ken, således både ved Farum SØ og Bastrup SØ og langs alle Furesøens 

bredder. Alene under en vandring langs sydbredden af Furesøen kan man 

undertiden se op til 4-5 vandstære, som holder til på træbroerne eller sten, 

som stikker op over vandets overflade. Vandstæren er morsom at iagttage. 

Den fanger insekter i vandet - mest vårfluelarver - og helst i rindende 

vand. Længe sidder den på bredden, så er det ligesom den tager sig sam

men og hopper i vandet. Hvor der er hvirvler, udnyttes disse, således at 

fuglen presses mod bunden, og her lØber den frem og tilbage og snapper 

insekter. I stillestående vand benyttes også vingerne under bevægelserne på 

bunden. Visse fugle har specialiseret sig med hensyn til fØden. Således 

kunne man flere år i træk ved Fiskebæk iagttage en vandstær, som ude

lukkende fangede småfisk. Ikke såsnart var fuglen under vandet, fØr den 

fik fat i en fisk på 3-'4 centimeters længde, og den kom straks op på isen 

og slog fisken ihjel mod iskanten. 

Natten tilbringer vandstæren ofte under stØrre broer, og her sover ofte 

flere fugle sammen. Kort efter solnedgang kommer fuglene som regel fly

vende, og da hører man ofte deres karakteristiske stemme - en klar trille. 
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