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Andre fugle
Gøg
Længde: ca. 35 cm. Vingefang: ca. 55 cm. De fleste kender
gøgens kukken, som kan høres fra maj og til midt juli. Gøgens
udseende minder om spurvehøgens med blågrå krop, tværstribet bryst, lang hale og korte vinger. Modsat spurvehøgen
har gøgen dog spidse vinger som ”hænger”, både i flugten og
siddende. Gøgen lægger sine æg i andre fugles reder og lader
værtsfuglene udruge og opfostre gøgeungen. Trækker til Afrika.

Fugle forår og sommer
Flere af arterne forekommer også om efteråret og vinteren.
Der findes mange andre almindelige fugle i ådalen end dem
der er beskrevet i denne folder.

1.

Rørspurv
Længde: ca. 14 cm. På størrelse med en spurv med kraftige
brune længdestriber. I yngledragten har hannen sort hoved
med en hvid skægstribe. Den sidder ofte frit fremme og synger.
Sangen kan variere meget, men er kort, langsom og kvidrende.
Kaldet er et langt siiip i et højt toneleje, som bruges af begge
køn året rundt. Rørspurven kan ses året rundt i Skive Ådal.

2. Rørsanger
Længde: ca. 13 cm. Rørsangeren er ensfarvet lysebrun med
lys strube. Den lever i rørskoven og bygger sin rede ophængt i
tagrørene. Sangen er kraftig og meget taktfast, og den består
af en række hårde, skurrende toner som gentages. Rørsangeren høres i Skive Ådal fra sidst i april, hvor den ankommer
fra Afrika.

3.

Nattergal
Længde: ca. 16 cm. Nattergalen høres langt oftere end den
ses. Den har en uanseelig gråbrun fjerdragt med en rødbrun
hale og lever skjult, især i pilekrat. Sangen er meget kraftig
og kan høres 1 km væk. Den består bl.a. af nogle klare fløjt,
klaprende serier og afsluttes med en karakteristisk snerren.
Sangen høres oftest om natten og morgenen fra ankomsten i
maj og indtil Sankt Hans.

4-5.

10. Hættemåge
Længde: ca. 40 cm. Vingefang: ca. 100 cm. En lille måge
med den karakteristiske mørkebrune hætte, som anlægges i
det tidlige forår og fældes igen om efteråret. I Skive Ådal er
der en stor hættemågekoloni i området ud for den nordlige
fugleplatform. Når vandstanden er høj, kan de placere rederne
på tuer og tørre områder i fred for ræven, men hvis området
er tørt ved lav vandstand er det for risikabelt at yngle her, og
de søger andre steder hen. Mange andre vandfugle søger til
området, når hættemågerne yngler, fordi mågerne yder beskyttelse mod ræve og rovfugle.

11. Krikand
Længde: ca. 35 cm. Vingefang: ca. 60 cm. Den mindste af
ænderne, der derfor kendes på sin ringe størrelse. Hunnen er
ensfarvet gråbrun, mens hannen i yngledragt har et flot rødbrunt hoved med en grøn stribe gennem øjet og en gul gump.
De flotte farver kræver dog gode lysforhold for at kunne ses.
Krikanden er almindelig ved åbent vand i vinter og forår.

13. Pibeand

6-7. Rørhøg

14-15.

Dobbeltbekkasin
Længde: ca. 25 cm (hvoraf næb 7 cm). Vingefang: ca. 40 cm.
Dobbeltbekkasinen er kun på størrelse med en solsort, men
virker større pga. næbbets længde. Tæt på kan man se, at den
er brunstribet med markante lyse længdestriber på ryggen.
Den yngler i området og ses hyppigst i april-maj, når den flyver parringsflugt højt oppe over engene. Herunder dykker den
stejlt, og man hører dens karakteristiske brægende lyd, som
fremkommer ved at luften får de yderste halefjer til at vibrere.

9. Gråstrubet Lappedykker
Længde: ca. 45 cm. Vingefang: ca. 80 cm. Er mere kompakt
bygget end toppet lappedykker. Har i yngledragt rødbrun hals,
grå kinder og sort isse. Den lever ret skjult i vegetationen og
behøver ikke meget åbent vand. Især om foråret, om natten,
høres dens karakteristiske stemme som langtrukne grisehyl
og gryntende lyde. Gråstrubet lappedykker er ret almindelig
ved åbent vand i marts-april.

I krattene omkring Skive Ådal kan man om foråret høre mange
forskellige sangfugle: Løvsanger, gransanger, munk, gærdesanger og tornsanger. Mange arter fra de mere skovprægede
områder og villahaver ses også i ådalen: Sangdrossel, solsort,
allike, råge, stær og dompap. Sjældnere arter, der er set i
ådalen, omfatter skægmejse og pungmejse.

Længde: ca. 60 cm. Vingefang. ca. 90 cm. En relativ stor and
på størrelse med gråanden. Ligesom hos de fleste ænder er
der hos spidsanden stor forskel på han og hun. Hunnen er ensfarvet gråbrun, mens hannen har en umiskendelig flot dragt,
med mørkebrunt hoved i kontrast til den hvide hals med en
lang stribe op på kinden. Halen er, som navnet antyder, lang
og spids. Især om foråret kan man være heldig at se spidsanden i Skive Ådal.

Længde: ca. 45 cm. Vingefang: ca. 80 cm. Helhedsindtrykket
er en rødbrun dragt med et kort næb og stejl pande. Hannen
i yngledragt har grå krop og rødbrunt hoved med gul pande. I
flugten har hannen et stort hvidt felt på vingerne. Pibeanden
lever af planter og ses derfor ofte græsse på engene. Den yngler
kun med få par i Danmark, så hovedparten trækker igennem
landet. Det er især vinter og forår, man ser pibeanden ved
åbent vand i Skive Ådal.

8.

Sivsanger
Længde: ca. 13 cm. Er nært beslægtet med rørsangeren, men
har en markant lys øjenstribe og opholder sig mere i områder
med både buske og rørskov. Men sangen adskiller sig fra rørsangeren på partier med klare fløjtetoner. Sivsangeren flyver
ofte op i en sangflugt, mens den synger, hvilket rørsangeren
aldrig gør.

12. Spidsand

Grågås
Længde: ca. 80 cm. Vingefang: ca. 165 cm. En stor ensfarvet gråbrun gås med kødfarvet næb og ben. I flugten ses et
tydeligt lysegråt felt på vingerne. Kønnene er ens, og et par
holder som regel sammen hele livet. Derfor kan de straks gå i
gang med at yngle, når de som de første gæs ankommer om
foråret. De tidligste gæslinger er allerede fremme sidst i april.
Yngler formentlig i Skive Ådal.

Længde: ca. 50 cm. Vingefang: ca. 120 cm. Ses typisk svævende elegant over rørskoven på hævede vinger i V-form. Hunnen og ungfuglene er ensfarvet mørkebrune med gullige partier
på isse og strube. Hannen er mere spraglet med brun krop,
grå vinger og sorte vingespidser. Rørhøgen ses oftest i Skive
Ådal fra april til september, og den yngler formentlig i ådalen.

Græshoppesanger
Længde: ca. 13 cm. Har en særpræget sang. Den består af en
tør, insektagtig snerren eller trille, meget monoton og vedvarende. Fuglen ses sjældent, da den altid opholder sig i dækning,
men den høres ofte i Skive Ådal, især fra de fritstående buske
nær den gamle jernbanebro.

Troldand
Længde: ca. 45 cm. Vingefang: ca. 70 cm. En dykand, lidt
mindre end en gråand. Hannen er let kendelig på de sort/
hvide farver og en lang nakketop. Hunnen er mere ensfarvet
gråbrun. Den ses fåtalligt i området med åbent vand, især i
træktiderne forår og efterår.

16. Toppet Lappedykker
Længde: ca. 50 cm. Vingefang: ca. 87 cm. Har en lang slank
krop og en karakteristisk lang lys hals. I yngledragten har
den en flot fjerdragt på hovedet i form af en sort og rødbrun
halskrave. Kønnene er ens. Ses altid på åbent vand, hvor den
dykker efter føde, som hovedsageligt er fisk. Ses oftest i Skive
Ådal vinter/forår.

Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening - DOF - foreningen
for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede (www.dof.dk og
www.dof-nordvestjylland.dk)
Akvareller: Peter H. Kristensen
Flere oplysninger om stier og vandreruter kan fås på www.skive.dk eller
ved henvendelse til Skive Kommune
på e-mail: stier@skivekommune.dk
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Musvåge
Længde: ca. 55 cm. Vingefang: ca. 120 cm. En kompakt,
mellemstor rovfugl med brede vinger. Ses hyppigt sidde på en
udkigspost eller kredsende højt over området. Den er typisk
ensfarvet brun på oversiden med lysere underside og med en
karakteristisk lys tegning ned over brystet kaldet ”borgmesterkæde”. Der er dog mange farvevarianter fra mørk til lys
blandt musvåger. Den yngler formentlig i nogle af de tilstødende
områder med træer. Ses året rundt i Skive Ådal.

Fugle efterår og vinter
Flere af arterne forekommer også om foråret og sommeren.
Der findes mange andre almindelige fugle i ådalen end dem,
der er beskrevet i denne folder.

1. Tårnfalk
Længde: ca. 35 cm. Vingefang: ca. 75 cm. Kendes på lang
hale og spidse vinger. Den står ofte stille i luften og ”muser” på
svirrende vinger, imens den spejder efter bytte. Tårnfalken har
mest mus og smågnavere på menuen, men er meget alsidig.
Den er rødbrun med mørke pletter på ryggen og længdestribet
på brystet. Hannen har desuden gråt hoved og hale med et
mindre broget udtryk end hunnen. Tårnfalken kan ses hele
året i Skive Ådal.

2. Blåmejse
Længde: ca. 11 cm. Har en iøjnefaldende blå kalot, blå vinger
og gul underside. Ligesom musvitten yngler den i redehuller
eller redekasser, og den bliver her året rundt. Blåmejsen får
det største kuld blandt spurvefuglene, helt op til 16 æg. Den
foretrækker løvskov. Sangen består af en lang trille, som en
lille klokke. Almindelig i Skive Ådal.

3. Vandrikse
Længde: ca. 25 cm. Vingefang: ca. 45 cm. Vandriksen lever et
skjult liv i våde og sumpede områder. Til gengæld kan man høre
dens stemme, især i skumringen, som ”grisehyl” og gryntende
lyde fra vegetationen. Er man heldig at se den, lægger man
især mærke til det lange røde næb, blågrå underside og sort/
hvide flanker. Vandriksen er almindelig i Skive Ådal året rundt,
hvor den hyppigst høres fra april til juni.

4. Halemejse
Længde: ca. 13 cm. Halemejsen har fået sit navn efter den
lange hale. Halemejsen ses altid i flok, fordi familierne holder
sammen. Man hører som regel flokken, før man ser den, da
fuglene hele tiden snakker sammen med klare fløjtetoner og
en kort dæmpet snerren. Der findes to racer i Danmark. Den
nordlige race har næsten helt hvidt hoved og bug, og den
sydlige race har sort stribe gennem øjet. Halemejsen kan ses
året rundt i Skive Ådal.

5. Musvit
Længde: ca. 14 cm. Kendes på den hvide kind i det sorte hoved
og gul bug. En af de største og mest almindelige mejser i Danmark. Yngler i skov, haver og parker og gerne i redekasser. Den
bliver her året rundt. Sangen kan variere meget, men består
ofte af et tostavelses ”huit huit” som ”en pibende cykelpumpe”,
der gentages. Almindelig i Skive Ådal.

6. Blishøne
Længde: ca. 37 cm. Vingefang: ca. 75 cm. Blishønen er nem
at kende med sin sorte krop, hvide blis og næb. Den har et
voldsomt temperament, og om foråret kan der ofte opstå vild
kamp om territorierne. Den yngler i området med hættemågekolonien, og om vinteren kan man se den svømme i åløbet.

7. Lille Lappedykker
Længde: Ca. 27 cm. Vingefang: Ca. 42 cm. En lille buttet lappedykker. I sommerdragten er den rødbrun med en gul mundvig.
Vinterdragten er noget blegere lysebrun med mørk overside.
Ses hyppigst i området med åbent vand ud for den nordlige
fugleplatform. Her yngler den i ly af de mange hættemåger.
Om vinteren ses den oftest i selve åløbet.

8.

Gråkrage
Længde: ca. 47 cm. Den har sort hoved og vinger og grå krop.
Gråkragen er en almindelig karakterfugl i landskabet. Den er
altædende og går heller ikke af vejen for at plyndre reder,
også hinandens. I vinterhalvåret trækker gråkrager hertil
nordfra, og derfor ses store flokke søge føde på markerne og
gå til overnatning sammen. Ofte er det sammen med andre
kragefugle såsom råge og allike. Gråkragen er almindelig året
rundt i Skive Ådal.

9. Fiskehejre
Længde: ca. 95 cm. Vingefang: ca. 160 cm. Det er en stor fugl,
som kendes på lange ben, grå farver og hvid hals. I flugten
ses brede buede vinger, lange ben, der rager bagud og indtrukken hals i modsætning til traner og storke, der flyver med
strakt hals. Den yngler i kolonier i høje træer. Fiskehejren er
almindelig i Skive Ådal året rundt.

Spurvehøg
Længde: ca. 30 cm. Vingefang: ca. 40 cm. Spurvehøgen er en
lille rovfugl med blågrå overside og tværstribet bryst. Hannen
er kun knap halv størrelse af hunnen. Den tager småfugle ved
hjælp af overraskelsesangreb, derfor ses den ofte flyvende lavt
over jorden eller susende rundt om et hjørne.
Grønbenet rørhøne
Længde: ca. 33 cm. Vingefang: ca. 50 cm. Den er noget mindre end blishønen. Kendes på en mørk krop og en hale med
hvidt, der stritter opad. Den har lange grønne ben og et rødt
og gult næb. Den går både i sumpområderne og svømmer på
de åbne vandflader.
Gærdesmutte
Længde: ca. 10 cm. Gærdesmutten er en af de mindste fugle
i Danmark. Den er rustbrun med lys øjenstribe og det mest
karakteristiske er den korte oprette hale. Kønnene er ens. Trods
sin ringe størrelse har gærdesmutten en meget kraftig sang,
som består af triller og klare fløjtetoner. En meget almindelig
ynglefugl som kan ses året rundt.

10+12.

Sangsvane
Længde: ca. 150 cm. Vingefang: ca. 230 cm. Sangsvanen er
ligeså stor som vores nationalfugl knopsvanen. Sangsvanens
næb er gult med sort spids. Den har fået sit navn, fordi den
”synger” eller trompeterer. Sangsvanen yngler nordpå og med
enkelte par i Danmark. En sjælden gang bliver en sangsvane
i området sommeren over. I milde vintre kan der ligge hundredvis i ådalen.

Skovskade
Længde: ca. 33 cm. Vingefang: ca. 55 cm. Skovskaden har
en rosabrun krop, mørke vinger og hale og en hvid overgump,
som ses tydeligt i flugten. Den bliver i Danmark hele året.
Skovskaden lever størstedelen af året af bog, agern og hasselnødder, som den hamstrer og gemmer som vinterforråd i
skovbunden og i huler i træerne. Derved spredes frøene, da
den ikke finder alle frøene igen.

11.

Kernebider
Længde: ca. 17 cm. Kernebideren er en stor kraftig bygget
finke. Fjerdragten er i beige, orange, sorte og brune farver,
med brede hvide vingebånd og hvide spidser på halen. Den har
et imponerende tykt papegøjenæb, som den knækker hårde
kerner med som f.eks. kirsebærsten og mirabel. Kernebideren
lever skjult, men kan ses på foderbrættet om vinteren.

Stor Skallesluger
Længde: ca. 60 cm. Vingefang: ca. 90 cm. En stor dykand, som
ses i åløbet, hvor den fanger fisk. Hannen er let genkendelig
med rosafarvet krop og mørkegrønt hoved. Hunnen har grå
krop og et skarpt afgrænset mørkebrunt hoved. Skalleslugere
har et karakteristisk langt næb, som er savtakket for at holde
fast om fisk, der fanges under vand. Ligesom hvinanden yngler stor skallesluger også i huller i træer, og den går gerne i
redekasser. Den ses fåtalligt ved Skive Ådal.

13-14.

Hvinand
Længde: ca. 45 cm. Vingefang: ca. 70 cm. En lille sort og hvid
dykand, som har fået sit navn efter den hvinende lyd, vingerne
frembringer under flyvning. Hvinanden kendes på det mørke
trekantede hoved, hvor hannen har en hvid kindplet. Den yngler
i huller i gamle træer i nærheden af vand, men går også gerne
i redekasser. Hvinanden er en fåtallig ynglefugl i Danmark, og
ses mest i Skive Ådal om vinteren.

Andre fugle

Rørdrum - forside
Længde: ca. 75 cm. Vingefang: ca. 130 cm. En af ådalens specialiteter. Man ser den sjældent, fordi den holder til i de tætte
rørskove. Men den ses af og til flyve lavt over rørskoven. Dens
karakteristiske stemme lyder, som når man puster i en tom
ølflaske, og høres vidt omkring. Rørdrummens stemme høres
fra marts til ind i juli måned. I isvintre er det ikke ualmindeligt
at se den stå frit fremme.

Her finder du fugletårnene i Skive Ådal:

Derudover er der andre almindelige fugle, som man kan se i
Skive Ådal.
Knopsvane
Længde: ca. 150 cm. Vingefang: ca. 225 cm. Danmarks nationalfugl, som alle kender. Næbbet er orangerødt med en sort
knop. Den findes almindeligt i området, hvor der er åbent vand.
Om sommeren er der en rede eller to, hvor hættemågekolonien
er, om vinteren ses svanerne i åløbet.
Gråand
Længde: ca. 55 cm. Vingefang: ca. 90 cm. Er den almindeligste
af ænderne, som ses hele året i områder med frit vand. Hannen
kendes på det grønne hoved, hunnen er mere neutralt farvet i
brunt og gråt. Begge køn har et karakteristisk blåt vingespejl.

Læs meget mere om fugle på internettet:
www.dof.dk og www.dof-nordvestjylland.dk

