
En ”flydende” beskrivelse af fuglelivet i den nye 

Sø ved Ringstedvej, År 2003. Af Rune Palmqvist. 
  

  Omkring slutningen af februar, opdagede jeg, at vinteroversvømmelsen ved 

Ringstedvej havde tænkt sig at blive. Midt i marts begyndte jeg at kigge på fuglelivet 

der. Det var viberne, der med deres territorie- og sangflugt gjorde mig opmærksom på, at 

her var en ny lokalitet! 

  I gennemsnit har jeg vel været der en gang om ugen hele perioden. Ofte har jeg kigget 

2-3 gange om ugen. 

  

  Den første gang jeg havde teleskopet med, fouragerede der 3 svaleklirer, som kommer 

på gennemtræk i marts måned. Dette er en vadefugl, som yngler især i Sverige. Viberne 

var på plads, og jeg anslår, at der har ynglet 4-5 par. Blishønsene var der også og jeg har 

iagttaget én rede med 2 voksne og 5 unger. Gråænder har også ynglet der, min. 2 par. 

  Der har været masser af fugle hele perioden og mange har bare været på træk eller søgt 

føde i området. Her følger en artsliste med evt. antal og beskrivelser: 

  

*Fiskehejre, op til 2 fugle ses tit, men denne art foretrækker dog åen og engene på den 

anden side af betondiget. Dette varer formentlig kun til der kommer flere fisk i søen. 

*Enkelte knopsvaner blev set i forårets løb. 

* Der yngler grågæs i området og lige efter udklækningen sås i hvert fald et par familier. 

*I slutningen af maj blev der set en nilgås. Dette er en eksotisk art som er indført i bl.a. 

Holland og nu prøver at brede sig til Danmark. Man har dog besluttet at bortskyde arten, 

da den fortrænger naturlige arter, som f.eks. gravand! Så det er et sjældent syn. 

*Gravænder er set i hele perioden. I øjeblikket opholder der sig 2 familier med hhv. 7 og 

4 ællinger. 

*I 14 dage af april opholdt der sig et par skeænder. De forsvandt dog igen og har ikke 

ynglet eller på noget tidspunkt vist yngleadfærd. 

*I hele marts-april var der op til 10 krikænder. Disse har dog heller ikke ynglet. 

*I samme periode og lidt længere var der op til 8 troldænder. Disse har heller ikke 

ynglet. 

*Det er ikke mange rovfugle jeg har set dernede, kun tårnfalk og duehøg. Det må 

formodes at disse, samt spurvehøg vil forsøge at tage vadefugleunger, der ikke kan 

flyve. 

*På forårstræk, rastende, har jeg set: Strandskade, Stor Præstekrave, Tinksmed, 

Svaleklire, Mudderklire, Rødben, Hvidklire, Sortklire, Dobbeltbekkasin, Brushane 13 og 

Brushøne 2(samme art). 

*1 par Rødben har ynglet inde på engene bagved åen. De fik 3 unger på vingerne. De er 

forduftet nu men de voksne fugle brugte meget søens bredder til at finde føde. 



*Det samme gælder i endnu større grad de små præstekraver. Arten hedder Lille 

Præstekrave og har ynglet med 2 par. Det ene fik 4 unger på vingerne – det andet 1. Det 

er en stor oplevelse at følge en ynglesæson af disse! 

*Der har været rigtig mange ikke ynglende og fødesøgende måger i hele perioden indtil 

for ca. 14 dage siden. Dette drejer sig om Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge og 

Svartbag. Enkelte Sildemåger er også blevet set. Det er nok især ikke ynglende fugle der 

er tale om, da der i høj grad er set 2. års fugle. 

*En del lærker og formentlig også agerhøns har ynglet på brakmarkerne. Jeg har set 

agerhøns derude, men for at konstatere om de yngler, må man være der efter solnedgang 

inden det bliver mørkt. Her kan man høre hannerne ”synge” om foråret. Dette har jeg 

ikke gjort. 

*Jeg har set en del småfugle der. De få arter der fouragerer(søger føde) der i stor 

udstrækning er: Tornirisk, Landsvale, Bysvale, Mursejler, Hvid Vipstjert, Stær 

og Gråkrage. Andre arter er mere tilfældige. 

*Hvis der er nogle fugle jeg har glemt eller som jeg ikke har kendskab til er jeg meget 

interesseret i at høre om det! Skriv gerne til mig, hvis du har kommentarer under alle 

omstændigheder. Mail-adresse nederst på siden. 

  

Jeg har forenklet en del ting i det ovenstående for at det ikke skulle blive en hel roman. 

F.eks. yngler Svaleklire selvfølgelig også andre steder end i Sverige. Osv. 
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