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Viben er en rigtig forårsbebuder. Om 
foråret kan man høre dens karakteristiske 
piben og se dens fantastiske 
parringsdans, hvor den præsterer en 
akrobatisk flyveopvisning med vilde 
dyk og drejninger. Den vil især kunne 
ses på engstykket og på det areal, hvor 
kreaturerne græsser. 

Viben yngler her i mosen og trækker om 
vinteren til Sydeuropa sammen med flere 
flokke nordfra.

I forårsmånederne vil man kunne opleve 
dobbeltbekkasinernes parringsspil 
ved mosen. Hannen laver nogle flotte 
styrtdyk, hvor den samtidig spreder 
halefjerene. Halefjerene sættes i 
svingninger af lufttrykket og laver en 
brummende, brægende lyd. Under 
krigen fik fuglen øgenavnet Stuka, 
efter de tyske styrtbombefly. Der er 
observeret et ynglepar her i mosen. 

Vibe med nakketop og røde ben er let at kende. 
Foto: Jens Søgaard Hansen.

Om efteråret vil man kunne se flokke 
trække fra nord mod Sydeuropa og 
Nordafrika, hvor de overvintrer. Enkelte 
bliver i Danmark vinteren over.

Om foråret er der øvrigt mange 
forskellige fugleflokke her i mosen, der er 
på træk fra Sydeuropa.

Om sommeren sidder Rødrygget 
tornskade ofte i tjørne- eller 
brombærkrattet op mod skoven, hvor 
den har spiddet sit bytte. 

Den yderste del af næbbet kan dobbeltbekkasinen 
åbne og fange byttet med, uden at åbne resten af 
næbbet. Foto: Michael M. Jensen.

Det er kun fra maj til august du vil kunne 
møde den her i området. Om efteråret 
trækker den til Øst- og Syd- Afrika, hvor 
den overvintrer.

Grå fluesnapper sidder stille på udkig i 
krattet nær skoven, hvor den kaster sig 
ud efter flyvende insekter. Fuglen yngler 
i skovområdet. Om vinteren overvintrer 
den i Afrika.

Rødrygget tornskade. 
Foto: Michael M. Jensen.

Om efteråret kan man se mange 
forskellige trækfugle, der blot er på 
gennemrejse. Også forskellige rovfugle 
gæster området på jagt efter bytte.

Fyrremejser er sjældne i Danmark. Der 
yngler normalt et enkelt par i området. 

Grå fluesnapper. Foto: Jens Kristian Kjærgaard.
Der er mere viden at få på www.
skovognatur.dk, www.dofbasen.dk og 
www.vingeslag.dk.

Fyrremejse. Under næbbet har den en sodgrå 
hageplet. Foto: Trine Sørensen.

Fuglekongen er Danmarks mindste fugl. 
Den vejer kun 5 gram.

Fuglekongen har sit navn efter den gule isse, der 
ligner en kongekrone. Foto: Arthur R. Jensen.


