VASERNE

”Pingvindans” i Store Kalv
Den toppede lappedykker har et meget spændende parringsspil, der består af en række forskellige
positurer, bl.a. den såkaldte ”pingvindans”. Med
plantedele i næbbet svømmer de to fugle mod hinanden, rejser sig så brat i vandet ved at padle kraftigt med fødderne og opfører den ejendommelige
dans. De to fugle ligner nu vraltende pingviner.

Velkommen til
Naturreservatet

RESERVATGRÆNSE
0

500m

UDSTILLINGSPAVILLON

Vaserne

BISTRUP

ved Furesø

J
VE
IST
TUR

STORE KALV

S
FURESØ

→

FUGLETÅRN

1km

HOLTE

Forår

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 område overdraget til DOF/Fugleværnsfonden af
Aage V. Jensens Fonde.

Resultatet af parringsspillet kan opleves sidst på
foråret, hvor hunnen svømmer rundt med sine små
pyjamasstribede unger på ryggen.

Tag på besøg hos fuglene.
Der venter dig en ægte naturoplevelse i
DOF / Fugleværnsfondens reservater.
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Fugleværnsfonden
Dansk Ornitologisk Forening
– Vi køber fristeder til Danmarks Fugle

Fuglefjeld i sumpen

Afrikanske rytmer i Vaserne

Grisehyl i rørskoven

Ellesumpen ved Vaserne har i mange år fået
lov til at passe sig selv. Flere steder ligger træerne væltet med rødderne blottet. Herved dannes der et ”fuglefjeld” i miniformat, – et fint
ynglested for bl.a. gærdesmutten, som holder
til i området året rundt.
Ellesumpen er meget artsrig. På de gamle stubbe, elletrunterne, vokser mos og bregner, og i
selve sumpen lever myriader af smådyr, som
danner fødegrundlag for fugle og padder.
Snogen nyder godt af de mange frøer, som
lever i de vandfyldte grøfter og tørvegrave.

Vaserne er kendt for sine mange nattergale, der
yngler i ellesumpens pilekrat. Nattergalen ankommer fra vinterkvarteret i Østafrika i begyndelsen af maj. Dens kraftige klukkende og boblende sang, kan høres frem til Sankt Hans.

Vandriksen ser man sjældent – den lever skjult
i rørskoven ved Furesøens bred. Til gengæld
høres den ofte i yngletiden hvor hannen markerer sit territorium med høje ”grisehyl”. Med
lidt held kan man lokke vandriksen til at svare,
ved at blæse på et græsblad, som holdes fastklemt mellem de udstrakte tommelfingre. Prøv
selv fra fugletårnet ved Store Kalv.

Hvor pilekrattet går over i eng, holder kærsangeren til. Kærsangeren er en mester i at efterligne andre fugles sang og kald. I sangen kan
indgå efterligninger af over 100 afrikanske
fuglestemmer, lært i vinterkvarteret.
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