
Skarv
Skarven er den ældste type fugl, der fi ndes i Danmark. I 
modsætning til ænderne, som ikke bliver våde, når de dyk-
ker, bliver skarverne våde og må derfor sidde på pæle eller 
sten med udbredte vinger for at blive tørre.
Skarven kan træffes overalt i Nordsjælland, men skal man 
rigtigt opleve skarverne, ses de bedst fra fugletårnene ved 
Møllekrogen i den sydlige del af Esrum Sø. Her fi ndes en 
skarvkoloni på fl ere hundrede par.
Skarverne bygger gerne i kolonier. Redetræerne går ud ef-
ter nogle år pga. skarvernes ekskrementer. Ved kolonien er 
der rig lejlighed til at se ungerne stikke hovedet langt ned 
i halsen på forældrene for at få føden. Benyt lejligheden 
til at se de smukke gamle skarver i pragtdragt i skarvkolo-
nien. Der er også en koloni i de lave pilebuske i Holløse 
Bredning. I Solbjerg Engsø er træerne gået ud, og skarvko-
lonien, der har været der siden søens genetableing i 1993 
er nu væk.

Stor Skallesluger
Stor Skallesluger træffes fra november til marts i alle de 
større søer i Nordsjælland. Især de meget smukke hanner 
er lette at få øje på især i stille vejr. På Arresø opholder der 
sig op til 5.000 store skalleslugere. Det er ca. 1 % af hele 
Europas bestand, så Arresø har stor betydning for bestan-
den.
Stor Skallesluger lever udelukkende af fi sk, og er man 
heldig, kan man se skalleslugerne fi ske i fl ok. De jager 
fi skene sammen og fanger dem. 
Det er mest skaller og andre 
småfi sk de fanger, så de gør 
gavn ved at reducere 
bestanden af 
skidtfi sk.

Rørhøg
Rørhøgen er let at få øje på, når den med højt hævede vin-
ger fl yver hen over rørskoven eller de tilstødende marker. 
Fra Pøleåens udløb eller Hovgårds Pynt ved Arresø er der 
rig mulighed for at se rørhøgen, men den kan også ses ved 
Gurre Sø.
Arresø, som er fuglebeskyttelsesområde for denne art har 
Nordsjællands største bestand af rørhøge. Bestanden kan 
svinge en del, men bestanden har været i fremgang. Rør-
høgen kommer i marts-april og trækker til Afrika i septem-
ber.

Rørdrum
Man skal være meget heldig for at få rørdrummen at se, 
når den gulbrune fugl fl yver hen over rørskoven. Til gen-
gæld er der rig lejlighed til at høre rørdrummen. 
I marts og april kan man høre rørdrummens stemme, der 
lyder, som når man puster i en tom fl aske. Lyden kan høres 
op til en kilometer væk. Rørdrummen høres bedst tidligt 
om morgenen eller i skumringen, men stemmen kan også 
høres om dagen og hele natten.

Ved Arresø yngler der i de gode år ca. 5 par rørdrum, så 
der skulle være gode muligheder for at høre rørdrummen 
mange steder langs Arresø. Søen er udpeget som fuglebe-
skyttelsesområde for Rørdrum.

Havørnen
Havørnen er vores største rovfugl med et vingefang på to 
en halv meter. Den træffes hele året ved de større søer i 
Nordsjælland. Mulighederne for at få ørnen at se er størst 
om vinteren, når der foruden Nordsjællands første yng-
lepar også holder en del ungfugle til ved søerne. Er der 
islagt, må havørnen fi ske ved iskanten. Her er den ofte 
omgivet af krager og måger, som håber på at få resterne 
fra måltidet. Udover fi sk, som er havørnens vigtigste føde, 
tager den også andefugle og hvis lejlighed byder sig et 
dødt dyr.

I 2009 ynglede der i Danmark 30 par havørne. Samme år 
ynglede det første par i Nordsjælland efter 200 års fravær. 
I 2010 fi k samme par yderligere to unger på vingerne. 
Fra fugletårnet i Alsønderup Engsø er chancen for at se 
havørne stor.

Fiskeørn
Fiskeørnen træffes fra april til oktober ved både Arresø og 
Esrum Sø, men Engsøerne og Gurre sø får også tit besøg 
af ørnen. Da fi skeørne først yngler, når de er tre år gamle 
drejer det sig sandsynligvis om et- og toårige fugle, som 
endnu ikke er yngledygtige. I Danmark yngler der kun et 
par fi skeørne. I 2008 gjorde et par dog et yngleforsøg i 
Nordsjælland, men reden faldt ned i et stormvejr.

Et besøg ved Arresø i september giver gode muligheder for 
at træffe fi skeørnen. Her sidder den ofte på pæle i søen, 
eller opholder sig ved Pøleåens udløb i Arresø. Den er 
især aktiv morgen og aften.
Fiskeørnen lever udelukkende af fi sk. Den tager  mest 
brasen og gedder, som den fl yver ind i nærmeste skov og 
fortærer. I august og september måned ædes fi sken dog 
oftest på nærmeste pæl eller sten.

Skægmejse
Skægmejsen ynglede første gang i Danmark i 1966 og har 
siden spredt sig til store dele af landet. Den yngler i tæt 
rørskov og bliver normalt i sit yngleområde året rundt. Om 
sommeren lever skægmejsen af insekter, men om vinteren 
ernærer den sig af hovedsageligt af frø fra tagrørene. 

Skægmejsen opdages mest på stemmen, som 
høres fra rørskoven. Stemmen er eksplosivt gen-
tagende ”ping” og ”tyeng” lyde. I fl ugten lægger 
man mærke til de lange haler og korte runde 
vinger med hurtige svirrende vingeslag.

SSkkaarv
Skarven err dene  ældste e tytypep  fuggl,l, dderer fifinndedes s i DaD nmmarark.k. II 
momodsdsætæ ningg til æændnderne, sosomm ikkkeke bblilivever r våvådede,, nånår r dede ddykyk--
ker,r, bblilivev r skskararvevernr e e våvådede oogg måmå ddererfofor siidddee påpå ppælæle e elellelerr
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skskararvkvkololononi påpå flfleerere hhunundrdredede e papar.
SkSkararveverne e bybyggggerer ggere nee ii kkololono ieer.r RRededetetrææerernene ggår ud d efe -
teterr nonoglgle årår ppgaga.. skskararvevernes eksskrkrememenenter.r VVeded kololononieien ere
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BrB dedning. I SoSolblbjejerg Engsø eer r trtræernne gååetet uudd, og sks arvko-
lonien, der hah r væværet deder sisidden søens genetableing i 1993 
er nnu væk.k

StStoro  Skalleslugegerr
StStoror SSkakalllleseslulugeger tr fæffefess frfraa nonovevembmber til marts i alle dddded  
ststørørrere ssøeøer r ii NoNordrdsjsjælæ land. Især dde eee memmegeget smsmukukkkekeke hhhhanaannner r 
erer lletettete aat fåfå øøjeje ppå å isisæær ii stitillle vevejrjr. PåPå AArrrresø oppholddddderr dderer 
sisigg op til 5.0000 sstotorere sskakalllleseslulugegere. DeDet t er cca.a. 11 %% aaaaff ff f hehelele 
EuEuror papass bebeststanand,d, ssåå ArArresøø harar sstotorr bebetytydndniingg for bebebebeeststanan--
dden..
StStoror SSkakalllleseslulugegerr lelevever udududelukukkekendnde e afaf fifisskk, oogg erer mmmman
heeldig, kaann maman se skalleseslulugegernrnee fifi skskee ii fl fl okok. DeDe jjjaaaga er
fi fiskskenenee sammmmeen og ffangger ddem
DeDet ere  mest ska
smsmåfiåfissk k dededee fffanananggg
gagag vnvnnvn vvvvedededed aaaatttt rerereddd
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ksksk dididtfitfitfisskkk.

RøRørhrhøgøg
RøRørhrhøgøgenen eer lelett atat ffåå øjøjee påpå,, nånårr deden n memed d høhøjtjt hhævæ edede e vivin-n-
geger r fl fl yvyverer hhenn ovever rørørskokoven n elelleler dede ttililststødødenendede mmarrkeker..
FrFra PøPøleååensn  udldløbøb eellllerer Hovovgågårdr s Pyntt vved Arrese ø ø ere dder 
ririgg mumulilighg eded fforor aat t se rørørhøh gen, men den kkan oogså å sees vevedd
GuG rrre Sø.
ArA rer sø, sosom err ffuglebeb skyttelsesområde for denne art har 
NoNordsjællands størsttee bestand af rørhøge. Besttanden kann
svinge en del, men bestanden har væretet i frer mgm ang. Rør-
høgen kommmer i marts-april og trækæ ker til AfA rika i septem-
ber.

Rørdrdrdrddr rurumm
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gæggægæg ld eer r der ririg gg llelelejljjllj iigigi heed til at hørre e rørdrummen.
IIII mmarts og aprilll kkkkkanann mmanan hhøre rørdrummennss ststememme, der 
lylydeder,r, som nårr mmmmmmaannan ppuster i ene ttomom fl aske.e. LLydydenen kan høress
opop ttilil eenn kikilolomememmemem tteeeer r vævækk. RRørdrdrumummemenn høhøreress bebedsdstt titidldligigtt 
om mmororgegeneneeennn elelelleeeeel rr ii skskumringngenen, memenn ststememmem n kann også 
høhøreres s omom ddagagaggaggenenenn oooooggg hehelle nnatattetenn.

VeVeeeeVeddd d d ArArArArrrererresøsø yynngnggn leeeer r deder ii dededee gggodododee e åårårår cca.a. 555 pppparaar rrørørdrdrdrdd umumuumum, ,, såsåså 
dedeededeer r ssskkululllelel vvæærærrreeee gogode mmululululu iigigigghehehedededed rrr fofoofoor rr attatatatata hhhhørørrrørø eee rrørøørdrddrurummmmmmmenene  
mamamamaangnngngeee tststededererr llaanaangssg AArrrresessee ø.ø.ø.ø. SSøøeøeøennn eererer uudpdpd egegetetett som ffugugugllelel bebee-
sskks yytyytytyyttettetelsslsesessesomområråårr dddee ffor RRørørøøø drdrd umum.

Havørnen
Havørnen er vores største rovfugl memed et vvingefang på to 
en halv meter. Den trær ffffeses hele årrete  ved de større søer i 
Nordsjælland. Mulighederne for at få ørnene  at se eer r størst 
om vinnteren, når der fforuden Nordsjæællllana dss første yng-
lepar også holder en del unggfugle til veddd søsøere ne. Er der 
islagt, må havørnen fi fiskske ved iskanten. Heer er den ofte 
omgivet af krager og måger, som håber pååp  at fåfå rresteernne
fra måltidet. Udover fi sk, somo eer havørnens vigtigste føde,
tageer r ded n også anddefefugugle og hvis lejlighede  byder ssigig eett 
dødt dyr.

I 202 09 ynggleledede der i Danmark 30 0 pap r havørne. Samme år
ynglede ded t førstete pparar ii NNorordsjæællllanand d efteerr 200 årrs s fravær.
I 2001010 fifikk ssamamme par yyderligerere e toto uunnger ppå å viv ngernene..
FrFra ffuglg etetårnet i Alsøndnderup Engsøø er chhancen foforr ata  se
havørne stor.

Fiskeørn
Fiskeørnen træffes fra april til oktober ved både Arresø og
Esrum Sø, men Engsøerne og Gurre sø får også tit besøg 
af ørnen. Da fi skeørne først yngler, når de er tre år gamle
drejer det sig sana dsynligvis om et- og toårige fugle, som 
endnu ikke er yngledygtige. I Danmark yngler der kun et
par fi skeørne. I 2008 8 gjorde et par dog etet yngleforsøg i 
Nordsjælland, men reden faaldldt ned i et sstormvejr.

Et besøg ved Arresø ø i septemmbeber r giver gog de muligheeder for
at trææffe fi skeørnen. Her sidder den ofte på pælæleee ii søsøen,
ele ler opholderr ssigig vveded PPølø eåens udløb i Arresøø. DeDen er
især aktiviv morgegenn ogog aftften.
FiFiskskeørnen lever udelukkenndede aaff fi fisksk.. DeDenn tatagegerr  mest
brbrasasenen og gedder, som den fl yverer iindnd ii nnærærmemestste e skskovov og
fortrtærærerer. II auauggust ogg septp embeb r måned ædes fifisskeken dodog g
offtetestst ppå å nænærmrmeseste pælæl eelll ere  sten.
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Isfugl
Isfuglen er en af vores mest farvestrålende fugle med sin 
turkisblå overside og rustrøde underside. Isfuglen yngler 
ved søer og åer med stejle brinker. Redehullet graves dybt 
ind i brinken, direkte ud til vandet. I de seneste år er Is-
fuglen som ynglefugl gået frem i Nordsjælland. Den lever 
nu ved de fl este større søer og deres til- og afl øb. Isfuglen 
lever af små fi sk, som den fanger ved at styrtdykke ned 
i vandet fra en gren. Om vinteren ses isfuglen ved isfrie 
våger og vandløb, hvor den kan fi ske.

Vandstær
Vandstæren er en ret sjælden ynglefugl i Danmark. Men 
den kommer hertil om vinteren. Den holder til i strøm-
mende vandløb, hvor vandet er klart nok til at se de insek-
ter, som den dykker ned og fanger på vandløbets bund. 
Flere steder i Nordsjælland, f.eks. ved Esrum Å og Pøleå 
kan den ses sidde på de sten, der stikker op over vandet. 
Her sidder den og vipper op og ned på benene og ryster 
vandet af sig efter en dykketur. Kig efter hvide klatter på 
sten i strømmende vandløb, så er der måske Vandstær i 
nærheden.

Søernes fugle Søernes fugle 
i Nordsjællandi Nordsjælland

Kortet i folden viser placeringen af fugletårne,  fugle-
skjul og gode steder at se fugle fra. Fuglebeskyttelses-
områder og fuglereservat er også vist.

Guidede ture om fugle se: 
www.udinaturen.dk 
www.dofnordsj.dk/kalender

Links: 
www.naturstyrelsen.dk
www. dof.dk

Denne folder er lavet i samarbejde med Dansk Ornito-
logisk Forenings lokalafdeling: DOF Nordsjælland med 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
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Toppet lappedykker
Toppet lappedykker er en almindelig fugl i de store nord-
sjællandske søer med rørskov.  I april og maj vil der være 
mulighed for at se lappedykkerne opføre deres parrings-
dans, den såkaldte pingvindans. Lappedykkerne ligger 
overfor hinanden og ryster på hovedet og udfører en række 
forskellige bevægelser.
Lappedykkernes rede placeres i den del af rørskoven, som 
vender ud mod det åbne vand. Reden bygges af tagrør 
og vandplanter, så den kan fl yde på vandet og følge med 
ændringer i vandstanden.
Når ungerne er kommet ud af æggene, holder de sig tæt til 
hunnen. De kravler ofte op på hendes ryg for at gemme sig 
under vingen, så man kun ser ungernes hoved stikke ud 
under vingekanten.

Troldand
Troldanden yngler hovedsageligt i de nordlige egne af 
Europa og Asien. I dag er den i alle dele af Danmark, hvor 
den yngler fåtalligt. Om vinteren optræder Troldanden til 
gengæld i store tætte fl okke. Troldænderne lever af snegle 
og muslinger, som de fi nder på bunden af søerne, men om 
natten tager de store fl okke til marine kystområder for at 
fi nde føde.

Grågås
Bestanden af grågæs har haft en eksplosiv udvikling de sid-
ste 15-20 år. De mange naturgenopretningsprojekter, der 
er blevet gennemført i denne periode, har virket positivt 
på gæssene. Ikke mindst Engsøerne, som omkranses af 
græssede enge, giver gæssene både føde- og ynglemulig-
heder. Der er masser af gæslinger i søerne om foråret, og i 
august/september mødes op til 1.000 grågæs for at fælde i 
Solbjerg Engsø. I denne tid er der næsten altid skræppende 
gæs i luften mellem søerne.

Søernes fugle 

Nordsjælland er karakteristisk ved sine store skovområder 
og ved at have to af Danmarks største søer: Arresø  og 
Esrum Sø. Hertil kommer Gurre Sø og fi re genetablerede 
engsøer i Arresøs opland.
De fi re engsøer er lavet siden 1993.

Engsøerne har alle tilgrænsende græssede enge.Det 
giver gode muligheder for gæs og vadefugle som Vibe og 
Rødben, udover de andefugle, skarver og rovfugle, som 
benytter søerne.

Arresø er Danmarks største sø og tillige udpeget som fugle-
beskyttelsesområde. Ynglefuglene: Rørdrum og Rørhøg og 
trækfuglene: Stor skallesluger og Fiskeørn er særligt beskyt-
tede arter i søen.

Denne folder indeholder et lille udvalg af alle de fugle, 
der er mulighed for at se på og ved nordsjællandske søer 
indenfor området Kongernes Nordsjælland.
God tur!

Hvinand
Hvinanden er en sjælden ynglefugl i Danmark med under 
100 ynglepar. De fl este danske hvin- ænder yngler ved 
Esrum Sø. Langs søen er der ophængt en del redekasser til 
hvinænder, som de fl ittigt benytter. Enkelte par yngler også 
i naturlige redehuller, gerne i gamle sortspættehuller, f.eks. 
i Gribskov.
Når æggene er udruget, fl yver hunnen ud og lægger sig på 
vandet foran redehullet og kalder på ællingerne. Et fald på 
10-15 m generer ikke ællingerne, som lander på vandet 
eller på jorden, for derefter at blive ført til nærmeste sø.
Parringsspillet kan let iagttages i marts og april, hvor han-
nerne ligger foran redekasserne og kaster hovedet bagover 
for at gøre indtryk på hunnerne.

DOF Nordsjælland


