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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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Skovens tømmermænd
Sidst på vinteren høres
spætternes trommen overalt
i Vaserne – det er deres
måde at markere territorium
på. I Vaserne yngler lille og
stor flagspætte. Lille flag-
spætte er en sjælden yngle-
fugl i Danmark.
Da den ikke er meget større
end en spurv og ikke gør
meget væsen af sig, kan den
være svær at opdage. Men
prøv at gå efter tromme-
lydene – måske har
du heldet med
dig?
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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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Lille flagspætte

Stor flagspætte



Vemodige kontaktkald
Selvom det er koldt derude, er
der hverken tyst eller fugle-
tomt i Vasernes ellesump. Med
jævne mellemrum hvirvler
flokke af grønsiskener gennem
området på jagt efter birke- og
elletræers frø. Flokken holder
sammen med et blødt og lidt
vemodigt kontaktkald: ”djiyh”.
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Hvin og knirkelyde
Hvinanden har navn efter den fløjtende lyd,
vingerne frembringer under flugten. Når foråret
nærmer sig, gør hannerne kur til hunnerne:
Hovedet kastes tilbage, så det næsten rammer
ryggen, samtidig med at fuglen udstøder en sjov,
knirkende lyd.

En lille troldeagtig and
I Furesøen overvintrer hvert år et stort antal ande-
fugle, især mange troldænder. Når troldanden efter
et dyk pludselig bryder vandoverfladen, kigger sig
omkring med sine gule øjne og vifter med ”nakke-
pisken”, kan der være noget helt troldeagtigt over
fuglen.

Grønsisken

Bygget til at fange fisk
Stor og lille skallesluger er også vintergæster i
Furesøen. Begge er dygtige fiskefangere. På inder-
siden af deres næb sidder nogle spidse bagudrette-
de horntænder, der effektivt kan fastholde den
fangede fisk.

Både alt og tenor
Rødhalsen hører til de få fugle, som kan finde på
at synge om vinteren. Og det er både han og hun,
der synger. Hos de fleste andre sangfugle er det
kun hannen. Sangen, som ofte høres i skumringen,
er vellydende og med mange høje tonespring.

1. Hvinand, hun 

2. han

3. Troldand, han

4. hun

5. Stor skallesluger, han

6. Stor skallesluger, hun

7. Lille skallesluger, hun

8. Lille skallesluger, han 9. Blåmejse
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