
Livet i lagunen
Bøjden Nor er en gammel, lavvandet bugt, der er blevet afsnøret fra havet  
med en strandvold, så der kun er et mindre til- og afløb. Det lave vand i  
noret og den varierede natur er levested for mange forskellige fugle året rundt. 
Her kan man se nogle af de ande- og vadefugle, som lever på strandenge og  
ved lavvandede kyster. To kunstige fugleøer beskytter ynglefugle mod ræve.
På strandengen og strandvolden vokser salttolerante planter som strandkål,  
strandmandstro og kveller, der alle er tilpasset de barske og omskiftelige  
forhold ved lagunen. 

    Yderst på strandengen vokser 
planten kveller, som kan tåle at 
være dækket af saltvand i længe-
re tid ad gangen. I gamle dage 
brugte man plantens store salt-
indhold til fremstilling af glas og 
soda. Derfor hed den tidligere 
også salturt eller glasurt. Ordet 
”kveller” kommer af det tyske 
ord for ”quellen”, som betyder    
”at vælde frem”.

I strandvolden vokser  
den store flotte strandkål.  

Alle dele af planten er 
spiselige. Bladene kan spises  

som kål, mens bladstilkene kan dampes som asparges.  
Men husk at spise med måde. Ifølge den svenske botaniker  
Carl Von Linné blev soldater, der spiste planten, fjollede!

På strandvolden vokser den 
fredede plante strandmandstro. 

Tidligere mente man, at planten 
kunne fremme den mandlige  
frugtbarhed og potens, muligvis 

ud fra ”signatur-læren”, hvor 
den tykke pælerod gav  

mindelser om en penis. 

Før i tiden blev alle planter  
med store, smukke blom-
ster kaldt liljer. Således hed 
engkabbelejen tidligere 
kalvelilje, da planten  

vokser hvor kalve og 
køer ofte græsser.
Engkabbeleje er en  

rigtig forårsbebuder,  
der allerede står i fuld 
blomst i april. 

Næbbet er vadefuglenes vigtigste værktøj, når de skal skaffe sig føde. 
Mange vadefugle har bøjelige og følsomme næbspidser, der fungerer 
som en pincet, mens andre har krumme næb, der kan fiske en sandorm 
ud af dens krumme gang. Hver art har på den måde sin egen niche, så 
de kan leve side om side uden at konkurrere med hinanden om føden.

Sidst i maj og først i juni har  
vadefugle som klyde, vibe og stor 
præstekrave udruget årets kuld af 
små dununger på lange stylteben. 
De voksne fugle har nu travlt med at 
holde styr på de uregerlige unger, som 
konstant er på fødejagt i det lave græs.
Med jævne mellemrum bliver ungerne kaldt  
sammen af de voksne. Efter en kort pause under de 
varme og beskyttende vinger, er de ladt op med energi, 
hvorefter de igen spredes til alle sider.

Klyde Vibe Stor præstekrave

Partnere i LIFE projekt Bøjden Nor 2010 - 2013:  
Faaborg-Midtfyn Kommune, Karen Krieger Fonden og Fugleværnsfonden. 
EU’s LIFE program har afholdt halvdelen af omkostningerne.
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