VASERNE

Et kort og forjaget liv
Langs Vasernes vandfyldte grøfter kan man
i stille vejr høre vandspidsmusens svage
kvidrende lyd. Vandspidsmusens stofskifte
er meget højt, og den må hver dag spise mere
end sin egen vægt for at overleve. Derfor er
vandspidsmusen altid på fødejagt. Dens liv er
kort – sjældent mere end 11⁄2 år – så kan
“motoren” ikke mere.
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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 område overdraget til DOF/Fugleværnsfonden af
Aage V. Jensens Fonde.
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Med lidt tålmodighed kan
man være heldig at se vandspidsmusen på fødejagt.
Men man skal være stille, for
blot den mindste bevægelse
får spidsmusen til at dykke i
sikkerhed.

Rørsanger
og gøgeunge

Fugleværnsfonden
Dansk Ornitologisk Forening
– Vi køber fristeder til Danmarks Fugle

Gøgen – en snylter

Hængekøje-sanger

Fra maj til midt i juli kan gøgens kukken høres
i Vaserne. Gøgen udruger ikke sine egne æg,
men lægger dem i stedet i andre fugles reder –
helst i reder af samme slags som hun selv kom
til verden i. Ofte optræder et rørsangerpar som
“plejeforældre” for en stor gøgeunge. Sidst på
sommeren kan man være heldig at se en rørsanger, der mader en gøgeunge, der er tre gange
større end den selv. Plejeforældrene må så helt
op på ryggen af gøgeungen for at made den.

Rørsangerens rede er en lille “hængekøje”
af strå og blade, som hænges op mellem
4-5 tagrør. Ligesom de fleste andre rørskovsfugle, høres rørsangeren mere end
den ses. Sangen er monoton og snerrende
– som et uendeligt og langsomt foredrag.

Gøgen er kun på kort visit i Danmark. Allerede
i juli begynder de voksne gøge trækket sydover
mod Afrika, mens ungerne forlader landet
i løbet af august og september.

En anden af rørskovens fugle er
rørspurven. Hannen, der kan kendes
på sit kulsorte hoved, sidder ofte
synligt i toppen af et tagrør
og synger.
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