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Naturreservat Vaserne ved Furesø
Ordet vase betyder en vej bygget af grene over 
et sumpet område. Her dækker navnet Vaserne
over ca. 86 hektar rørskov, ellesump, pilekrat,
vandfyldte tørvegrave, gl. løvskov og enge nord
for Store Kalv i Furesø. En mosaik af forskellige
naturtyper, som giver gode levevilkår for et rigt
fugle- og planteliv. 
I 1999 blev 14 hektar af dette naturskønne om-
råde overdraget til DOF/Fugleværnsfonden af
Aage V. Jensens Fonde.
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Styrtdykker fra stor højde
Er man heldig, kan man i det
tidlige efterår opleve fiskeørnen
styrtdykke mod vandfladen fra
20-30 meters højde i håb om en
friskfanget fisk fra Furesøen eller
en af småsøerne i området.
Ioktober forladerdesidste fiske-
ørne landet for at overvintre i
Afrika syd for Sahara. Ved Va-
serne ser vi først fiskeørnen igen
til april på dens vej mod yngle-
områderne i Sverige.
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Fugleværnsfonden
Dansk Ornitologisk Forening
– Vi køber fristeder til Danmarks Fugle

Tag på besøg hos fuglene.
Der venter dig en ægte naturoplevelse i
DOF/Fugleværnsfondens reservater.

DOF/Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
Tlf. 3331 4404, E-mail: dof@dof.dk
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Kæmpe-bjørnekloen – en smuk tyran
Kæmpe-bjørnekloen stammer fra halvøen Krim
i Sortehavet. Den blev indført her i landet i midten
af 1800-tallet som prydplante. Siden har planten for-
vildet sig ud i den danske natur. Hvor bjørnekloen
vokser, breder den sig på bekostning af andre plan-
ter, som kvæles i mørket under de store blade. Sam-
men med planterne forsvinder en lang række insekter
og smådyr, som danner fødegrundlag for fugle og
andre større dyr.
I Vaserne bekæmpes kæmpe-bjørneklo ved hjælp
af fåregræsning og håndkraft. Det er en lang og sej
kamp, for når planten først har fået fat, er den svær at
komme til livs. Én plante kan bære op til 50.000 frø,
som kan overleve i jorden i op til 10 år og så er den
tilmed giftig.
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Solsort

Det store træk sydover
September og oktober er efterårets store trækmåneder.
De fleste insektædende fugle er allerede rejst mod
vinterkvartererne i Afrika, men munken og den broge-
de fluesnapper kan dog opleves indtil midten af sep-
tember. Begge fugle sidder ofte godt skjult i krattet.
Fluesnapperen opdager man som regel først, når den
kaster sig ud fra en busk på jagt efter et insekt.
Munken er normalt insektæder, men under efterårs-
trækket lever den også af bær, bl.a. fra hyld og slåen.

Kramsfugle i massevis
I oktober er bærbuskene i Vaserne fyldt med flokke af
drosler, som fx vindrossel, solsort og sjagger. De har
travlt med at få sul på kroppen og er ofte nemme at
komme tæt på. For bare 150 år siden var droslerne der-
imod meget sky. Dengang blev de fanget i store mæng-
der, solgt på markedet og spist som ”kramsfugle”. Om
vor almindeligste fugl, solsorten, kan man i en gammel
fuglebog læse: ”I sin Adfærd viser Solsorten stor Livlig-
hed, er ualmindelig sky og klog; den er så forsigtig, at
den sjældent lader sig se …”.
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Rådyr og Kæmpe-bjørneklo


