
Overdrevets
mangfoldighed
Her i kanten af kystlagunen fi ndes ”det gamle overdrev” 
- en smal strimmel, som er blevet udvidet med 25 ha tidligere 
dyrket mark, der går helt op til det lange jord- og stendige.
Med tiden vil både sjældne og mere almindelige 
overdrevsplanter sprede sig til “det nye overdrev”.

Det gamle overdrev
Det nye overdrev

Hulkravet kodriver. 
Om foråret lyser den 

op mellem træerne på 
det gamle overdrev.

Tyndakset gøgeurt, 
en sjælden og fredet plante,

som fi ndes fåtalligt her på 
det gamle overdrev.

Den eroderede kystskrænt  
er levested for mange smådyr, 
og her kan vadefugleunger 
fi nde føde og ly.

Fiskehejren kan man 
opleve året rundt i 
Bøjden Nor. 
Her står den ofte på 
lur efter småfi sk.

Går man en tur på en solvarm 
eftermiddag eller aften fra april og 
ind i juni kan man høre strandtudserne 
kvække. Det lyder som et elektrisk bor, 
der presses ind i en hård mur - 
“ARRrrr.. ARRrrr.. ARRrrr..”.
Den lille strandtudse kan kendes fra de andre 
tudser på sin citrongule rygstribe. 

Strandtudsen har brug for lavt, lunt vand for at yngle.
Når hunnen kommer ned til vandhullet for at lægge 
sine meterlange ægstrenge, omklamrer hannen hende 
og befrugter æggene.

De gamle jord- og stendiger 
er fredet, og de er hjemsted 
for insekter, snoge og fi rben. 
Om efteråret kravler strand-
tudsen op og overvintrer 
dybt inde i diget. 

Kreaturer og gæs afgræsser overdrevet, og det er livs-
vigtigt for fugle som vibe og lærke. Uden græsning vil 
overdrevet vokse til med et højt græsdække, og her kan 
fuglene og deres unger ikke fi nde føde.

Om foråret opvarmes det lave vand, 
og det sætter gang i et vældigt mylder 
af smådyr, som danner fødegrundlag 
for bl.a. viben og dens unger.

Rødrygget tornskade
på udkig efter store, 

lækre insekter.

Blåklokke, håret høgeurt, 
gul snerre og engelsød er nogle 

af de typiske overdrevsplanter, som 
gerne skulle sprede sig fra “det gamle 
overdrev” til “det nye overdrev”.

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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