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Lille lappedykker, Tachybaptes ruficollis (45, 77, 2)
Startende d. 29. april og derefter flere gange i løbet af maj og juni hørtes og sås Lille lappedykker i
søen bag Cumulus. D. 5. august blev den så pludselig hørt i søen ved BlueCube, og dagen efter,
d. 6., blev en gammel fugl set fodre 3 bitte små unger. Perioden ud kunne de fouragerende unger
nydes i søen.
Udover det sikre ynglepar ved BlueCube, var der højst sandsynligt også et par i søen bag
Cumulus.
00070

Lille lappedykker
Den ene af de tre unger i søen ved BlueCube.
D. 14. august 2008

Skarv, Phalacrocorax carbo (9, 49, 0)
Fra d. 15. februar til d. 16. september sås kun en enkelt eller to overflyvende Skarver ved 8
lejligheder. D. 25. september observeredes først en flok på 36 og siden 3 mere, der alle fløj mod
sydvest bagom Lageret.
00720

Fiskehejre, Ardea cinerea (2, 2, 0)
To gange er en overflyvende Fiskehejre set over DU. Første gang var d. 6. maj, hvor en fløj mod
vest nord for Skøjtebanen, sidst på eftermiddagen, og anden gang var d. 10. august, hvor en fløj
mod syd vest for Skøjtebanen.
01220

Knopsvane, Cygnus olor (23, 43, 0)
I det tidlige forår, fra d. 13. februar, opholdt et par sig i søen ved BlueCube. Lidt senere fortrak de
til søen bag Cumulus. Efter april er fuglene kun set en gang i hver af månederne maj, juni og juli.
01520

Grågås, Anser anser (16, 39, 0)
De fleste blev set flyve over DU i perioden d. 6. marts til d. 5. maj. Op til 6 Grågæs blev set især
vest for parken. Nogle hundrede meter nordvest for parken var der en større oversvømmelse på en
af markerne, hvorfra man tydeligt kunne høre Grågæssene kalde.
Udover forårsfuglene blev kun én overflyvende set d. 15. juli.
01610

Gravand, Tadorna tadorna (1, 2, 0)
To blev set flyve østpå over Segwaybanen om aftenen d. 8. maj, medens der var familieaften i
parken.
01730

Gråand, Anser platyrhynchus (14, 28, 0)
Både enkelte fugle og et par er ved en del lejligheder set raste i søen ved BlueCube. Desuden er
op til 3 fugle set flyve over parken.
01860

Hvepsevåge, Pernis apivorus (1, 2, 0)
D. 14. juni blev 2 set trække mod nordvest. De blev set fra Skøjtebanen, medens de gik nordom
parken
02310

02690 Spurvehøg, Accipiter

nisus (7, 7, 0)
Er set på fourageringstogt igennem parken to gange i marts, d. 11. og d. 27., samt en gang i april,
d. 25., en gang i juli, d. 20., og endelig 3 gange i august, d. 3., d. 30. og d. 31.
Musvåge, Buteo buteo (17, 36, 1)
Op til tre Musvåger er set flyve rundt, formodentlig fouragerende, over markerne vest og nord for
parken. Der er sandsynligvis tale om lokale fugle.
D. 25. april sås 2 fugle, der med deres ret direkte flyvning nordpå, meget lignede deciderede
trækfugle.
I efteråret sås decideret trækkende Musvåger d. 30. august, hvor 5 trak mod øst, d. 17. september
med 8 stk. mod nordøst og d. 26. september 3 mod syd.
02870

03040 Tårnfalk,

Falco tinnunculus (7, 9, 1)
1-2 fouragerende fugle ses jævnligt, ofte over markerne nord og nordøst for parken. Der formodes
at være tale om et lokalt ynglepar.
03940 Fasan,

Phasianus colchicus (24, 32, 2+)
Ses og høres jævnligt omkring k. Især markerne vest for Cumulus ser ud til at huse en del
Fasaner. D. 13. august sås en hun med 3 store kyllinger bag Cumulus, og d. 10. september lå en
druknet kylling i søen ved BlueCube.
Grønbenet rørhøne, Gallinula chloropus (96, 153, 2)
D. 19. marts sås for første gang 2 Grønbenede rørhøns i søen ved BlueCube.
D. 2. juli sås 2 fouragerende, små unger i søen bag Cumulus. Dagen efter var der 3. Fra d. 15. juli
sås desuden 2 unger i søen ved BlueCube, hvor der fra d. 3. august næsten dagligt sås op til 3
fouragerende unger.
Iøvrigt er voksne rørhøns set fouragere både udenfor More2Learn og på terrassen ved
FoodFactory.
04240

Grønbenet rørhøne
Én af de gamle fra yngleparret i søen ved
BlueCube.
D. 14. august 2008

Blishøne, Fulia atra (139, 366, 3)
Gennem hele året er der set Blishøns i søerne ved BlueCube og bag Cumulus.
Ved BlueCube blev der set to kuld med henholdsvis 2 og 6 unger d. 30. maj. Ihvertfald kuldet på 6
kom helskindet igennem barndommen og blev store.
04290

Strandskade, Haematopus ostralegus (1, 1, 0)
Een blev bestemt på kaldet, da den fløj over parken d. 24. april.
04500

04930 Vibe,

Vanellus vanellus (1, 1, 0)
D. 9. marts blev en enkelt set overflyvende fra Skøjtebanen.
Mudderklire, Actitis hypoleucos (2, 2, 0)
En fouragerede ved kanten af søen ved BlueCube d. 6. maj, hvor den først blev hørt kalde og
siden sås på stykket mellem BlueCube og WaterWorks.
D. 10. august blev en Mudderklire hørt fra søen bag Cumulus.
05560

Hættemåge, Larus ridibundus (22, 385, 0)
Kun en enkelt Hættemåge er set rastende i parken, d. 6. maj i søen ved BlueCube. Ellers er der
hovedsageligt registreret overflyvende fugle, max. 10.
Dog blev der d. 16. september set op imod 300 Hættemåger, der fouragerede på markerne vest for
Cumulus, efter at markerne var blevet pløjet og harvet.
05820

Stormmåge, Larus fuscus (77, 541, 0)
Stormmåger blev set gennem hele perioden i forskelligt antal. Det maximale antal fouragerende
blev ca. 30, der dyrkede fællesspisning under flagene ved landevejen. Ellers blev der set op til 50
Stormmåger over markerne nord for parken, hvor de fløj rundt sammen med en del andre måger,
især Sølvmåge.
I efteråret blev der set op til ca. 50 Stormmåger, der fouragerede over markerne vest for Cumulus,
bl.a. d. 16. september (se Hættemåge) og 26. september (denne dag kun ca. 40 fugle).
De Stormmåger, der ses i DU, er højst sandsynligt en del af de adskillige par Stormmåger, der
yngler på tagene af flere af Danfoss' L-bygninger lige syd for Nordborgvej.
05900

Sølvmåge, Larus argentatus (43, 238, 0)
Sølvmåger optræder i betydeligt mindre antal end Stormmågen. Således er der kun set enkelte
fugle i parken og i den umiddelbare nærhed. Større antal, max. 35, er kun set over markerne nord
og nordvest for parken.
D. 16. september var der ligesom for Hættemåge og Stormmåges vedkommedne en del
fouragerende over markerne vest for Cumulus. Ca. 25 Sølvmåger blandede sig med de andre
måger.
05920

Svartbag, Larus marinus (1, 1, 0)
En enkelt Svartbag blev set flyve over Skøjtebanen d. 22. februar.
06000

Ubestemte måger, Larus sp. (4, 950, 0)
Ved et par lejligheder i foråret og i efteråret blev større blandede flokke af måger observeret over
markerne enten vest for eller nord for parken. I alle tilfælde var denne sammenstimlen forårsaget
af pløjning eller andet markarbejde. D. 26. februar sås ca. 200, d. 23. marts ca. 50, d. 25. april ca.
200 og d. 15. september hele ca. 500 måger.
06049

Tamdue, Columba sp. (5, 20, 0)
På fem dage i tiden d. 5. juni til d. 31. juli sås en mindre flok (max. 7 duer) flyve over parken.
06700

Ringdue, Columba palumbus (97, 231, 2)
Ret almindelig i parken, ses dagligt. Fra ca. d. 10. april og knap en måned frem, til d. 6. maj,
forsøgte et par at ruge på en jernsvelle i taget over Serviceyarden. Flere æg blev fundet under
reden, men det vides ikke med bestemthed om der slutteligen kom unger ud af duerne forsøg.
I september kom Ringduerne igen i ynglehumør og indtog en plads under tagudhænget over
møllerne ved indgangen til parken.
06700

Tyrkerdue, Streptopelia decaocta (2, 2, 0)
D. 31. juli og d. 3. august blev en Tyrkerdue set, dels i græsset og dels i et fyrretræ i
pallefabrikkens have ned mod Centrum Taxi.
06840

Mursejler, Apus apus (3, 3, 0)
Kun tew Mursejlere blev set fouragerer over DU. Den ene var ved Elsbjerggård, d. 16. juni, den
anden foran Fabrikken d. 3. juli og d. tredie over SubZero d. 30. august.
07950

Stor flagspætte, Dendrocopus major (6, 6, 0)
Ved seks lejligheder fra d. 12. august til d. 17. september blev en Stor flagspætte enten hørt eller
set fæyve rundt mellem Elsbjerggård og Fabrikken. D. 5. september fløj den desuden henover
ServiceYarden.
08760

Sanglærke, Alauda arvensis (75, 178, 2+)
Hørt syngende gennem hele perioden, startende fra d. 14. februar. Især hørt over markerne vest
for DU samt området nord for Skøjtebanen.
I september sås enkelte Sanglærker på træk over parken. Således d. 26. september, hvor 25 fløj
mod syd og 7 mod vest.
09760

Landsvale, Hirundo rustica (53, 186, 1+)
Den første fouragerende Landsvale blev set d. 24. april. Et enkelt ynglepar formodes at have haft
rede under tagudhænget på bagsiden af Explorama.
Max. 25 Landsvaler blev set fouragere over parken. Dette antal fløj omkring ved Cumulus d. 30.
august.
Årets sidste observation af en fouragerende Landsvale blev gjort d. 11. september.
09920

Bysvale, Delichon urbica (55, 336, 2+)
Den første blev set fouragerende d. 25. april. Et eller flere par byggede reder under tagudhænget
på Fabrikken, hvor der tydeligvis har været flere reder i tidligere år. En enkelt par ynglede med
succes under tagudhænget på Explorama. Op til 10-15 Bysvaler ses ofte fouragere over Caféen
samt søerne ved BlueCube og bag Cumulus. Det største antal blev set ved Cumulus d. 30. august,
hvor ca. 60 Bysvaler opholdt sig sammen med Landsvaler og Hvide vipstjerter. De sidste 2
fouragerende Bysvaler blev observeret d. 11. september.
10010

10090 Skovpiber, Anthus

trivialis (1, 1, 0)
D. 25. august hørtes en kaldende Skovpiber på træk over parken.
10110 Engpiber, Anthus

pratensis (10, 15, 1+)
Enkelte hørt på træk på træk i marts og april. Den første større observation er fra d. 25. april, hvor
4 hørtes kalde og 3 hørtes synge. En enkelt overflyvende og kaldende blev observeret d. 5. maj.
Henh. d. 9. og d. 25. september hørtes en overtrækkende og kaldende Engpiber.
10170 Gul

vipstjert, Motacilla flava (1, 1, 1)
1 Gul vipstjert blev set bag Cumulus d. 3. juli, hvor den fløj over i kornmarken vest for vejen.
Bjergvipstjert, Motacilla cinerea (1, 1, 0)
En kaldende fugl blev hørt overflyvende d. 21. marts, medens Skøjtebanen var ved at blive gjort
klar.
10190

10200 Hvid

vipstjert, Motacilla alba (89, 276, 1+)
En enkelt blev hørt kaldende d. 28. februar, hvorefter den mere generelle ankomst skete fra d. 11.
marts, hvor 2 blev set raste. Indtil 5 blev derefter observeret fouragere rundt om i parken. Fra d. 11.
juli blev minimum 1 ungfugl set fouragerende sammen med de voksne. Det kunne tyde på, at der
ihvertfald har været et ynglepar i eller tæt ved DU.
Omkring månedsskiftet august-september sås flere gange pæne flokke af fouragerende Hvide
vipstjerter. D. 27. august således 10 på plænen mellem Cumulus og FoodFactory, d. 30. august 15
og d. 31. august hele 35 ved HeliPorten og d. 4. september 15 ved flagene ved landevejen.
10660 Gærdesmutte,

Troglodytes troglodytes (83, 147, 3-4)
Gærdesmutte er hørt syngende eller kaldende gennem hele perioden. De hyppigst benyttede
sangposter ligger ved Elsbjerggård, Fabrikken og Skøjtebanen.
Formodentlig 3-4 ynglepar i parken.
I september blev der flere gange hørt unger kalde bag MovingParts.
10990 Rødhals,

Erithacus rubecula (23, 26, 1-2)
Hørt gennem det meste af perioden. Dog et ophold i sang og kald efter d. 6. maj og indtil d. 23. juli
- formodentlig fordi denne tid er tilbragt med at ruge og fodre unger op. Formodentlig 1-2 ynglepar i
parken. Efter d. 23. juli er Rødhalsen især hørt ved Elsbjerggård og bag Museet - sidste gang d. 2.
september.
10840 Jernspurv,

Prunella modularis (11, 12, 1)
Blev først hørt meget sent på sæsonen, således var første syngende d. 20. juni ved Skøjtebanen.
Blev hørt syngende indtil d. 24. juli. Herefter kun 1 kaldende fugl - formodentlig en ungfugl - i tiden
fra d. 31. juli til d. 11. september.
Solsort, Turdus merula (99, 265, 1+)
Meget almindelig i DU. Ses dagligt, ofte medens den fouragerer i græsset omkring spisepladserne
ved Legepladsen. Formodentlig er der flere ynglepar i parken, da der er hørt en del sang i foråret
og over sommeren, og da der flere gange er set både fouragerende voksne og ungfugle. I
slutningen af august og starten af september kunne op til 10-12 Solsorte ses fouragere dels ved
Thomsen Emballage, dels ved MovingParts.
11870

Sjagger, Turdus pilaris (1, 2, 0)
D. 8. maj blev 2 Sjaggere set fouragere i græsset under flagene ved landevejen.
11980

Vindrossel, Turdus iliacus (1, 27, 0)
D. 13. marts fløj en flok på 27 Vindrosler mod nord over parken.
12010

Gærdesanger, Sylvia curruca (14, 25, 1)
Hørt syngende fra d. 22. april til d. 1. juli. Næsten alle observationer er gjort i bevoksningen
omkring Elsbjerggård.
12740

12750 Tornsanger, Sylvia communis (10, 17, 1+)

En af de sidstankomne sangere. Den første hørtes d. 12. juni, hvorefter sangen af op til 3 fugle
hørtes i ca. en måned. Sidste syngende blev hørt d. 11. juli.
Munk, Sylvia atricapilla (10, 13, 1+)
Indtil 3 fugle er hørt syngende især ved Elsbjerggård fra d. 20. april til d. 19. juli.
12770

Gransanger, Phylloscopus collybita (48, 75, 2+)
I første omgang hørt syngende i parken i perioden d. 28. marts til d. 24. juli. Oftest hørt i
bevoksningen omkring Elsbjerggård.
Fra d. 8. september og frem begyndte Gransangeren igen at synge. Op til 2 fugle hørtes fra
Thomsen Emballage, ved Elsbjerggård, ved ServiceYarden eller ved Skøjtebanen.
13110

13120 Løvsanger,

Phylloscopus trochilus (7, 8, 1)
På syv dage fra d. 24. april til d. 25. juni blev den hørt syngende lige øst for Fabrikken.
En af de første dage i august blev en unge afleveret i Billetten af tre børn. Den havde det
øjensynligt ikke særlig godt - var måske fløjet ind i en rude. Den blev sat ned i bevoksningen ved
FoodFactory, og var forsvundet fra stedet ved et senere tjek.
Gran-/Løvsanger, Phylloscopus sp. (12, 18, 0)
Fra d. 15. august til d. 17. september blev op til 3 ubestemte sangere tilhørende Phylloscopusfamilien hørt kaldende forskellige steder i parken. Der er stor sandsynlighed for, at det især har
drejet sig om Gransangere.
13129

Halemejse, Aegithalos caudatus (3, 5, 0)
D. 13. og d. 17. juni hørtes henholdsvis 3 og 1 Halemejse kalde, medens de fouragerede i
buskene mellem Segwaybanen og Stenhjulet ved BlueCube.
D. 5. september hørtes en kaldende Halemejse ved Elsbjerggård.
14370

Blåmejse, Parus caeruleus (63, 118, 1)
DU huser en fast bestand af Blåmejser, dvs. arten ses igennem hele året.
Fra d. 30. maj og knap 14 dage frem, til d. 10. juni, kunne et par ses, medens de fodrede sine
minimum 2 unger i en af de sorte kompressorer der hænger over attraktionerne i ThermoLab.
14620

Blåmejse
Ynglende i ophængt kompressor i ThermoLab
D. 30. maj 2008

Musvit, Parus major (66, 154, 2+)
Musvitter kan ses og høres over det meste af DU året rundt.
14640

15490 Husskade,

Pica pica (51, 89, 1+)
Ret almindelig omkring parken. Op til fem er iagttaget på en dag (d. 18. april). Ses eller høres ofte
omkring Elsbjerggård.
15600 Allike,

Corvus monedula (24, 676, 0)
Sås ofte i det tidlige forår trække hen over parken. I februar var maximum 160 overflyvende d. 18.
og i marts 60 d. 20. I april blev der kun set 5 overflyvende d. 16., medens eneste observation
derudover var 1, der blev hørt kaldende d. 22. juli.
I efteråret er der kun hørt en kaldende fugl henh. d. 22. juli og d. 15. august.
15630 Råge,

Corvus frugilegus (3, 12, 0)
Sås enkelte gange i foråret, hvor de fløj over parken sammen med Alliker. D. 28. februar var det en
flok på 9 Råger, d. 5. marts 2 og d. 6. marts kun en enkelt.
15670 Ubestemt

Krage, Corvus sp. (4, 17, 0)
Enkelte gange i foråret sås mindre rastende flokke af krager, der ikke kunne bestemmes til art pga.
afstanden.
15671 Sortkrage,

Corvus corone (42, 48, 1+)
Ses ikke sjældent i parken - gerne i området omkring Cumulus, hvor et individ ofte fouragerer
sammen med en Gråkrage.
15673 Gråkrage,

Corvus cornix (80, 172, 1+)
Ses almindeligt i det meste af parken gennem hele året. Dog ser det ud til, at området omkring
Cumulus foretrækkes til fouragering.
15720 Ravn,

Corvus corax (10, 25, 1)
Den eneste, der blev iagttaget i starten af året, fløj over Skøjtebanen d. 28. februar.
I april fløj der 1 resp. 2 over d. 10. og d. 17, medens juni bragte 2 d. 10. og 3 d. 14..
I juli fløj kun en enkelt over DU d. 23., medens august bragte lidt mere gang i Ravnene. Således
fløj først en og derefter tre over d. 1., medens 8 styk i samlet flok d. 2. sandsynligvis var en
familieflok på tur.
D. 10. og d. 15. september fløj henh. 1 og 2 Ravne forbi parken over markerne vest
ServiceYarden.

Stær, Sturnus vulgaris (29, 981, 0)
De første 4 Stær blev set d. 23. marts. Er derefter set jævnligt og ofte, flest d. 1. august, hvor ca.
150 fouragerede på græsset bag Cumulus, samt d. 16. september hvor 200 fouragerede nedenfor
flagene ved indkørslen fra landevejen.
15820

Gråspurv, Passer domesticus (92, 722, 5+)
Almindelig overalt i DU. Dog ses den mest omkring Fabrikken, hvor den også formodes at yngle.
En flok på ca. 50 blev set fouragere bag Cumulus d. 31. juli, hvor der også var en mindre flok på.
ca. 20 fugle bag Lageret. Disse flokke blev iagttaget ved flere lejligheder på begge lokaliteter.
15910

Gråspurv
På plænen mellem butikkerne og søen ved
BlueCube.
D. 14. august 2008

Skovspurv, Passer montanus (35, 122, 1+)
Skovspurv ses ligesom sin ”fætter”, Gråspurven, også jævnligt i parken, dog langtfra lige så talrigt.
Oftest er det enlige eller få Skovspurve sammen, der ses fouragere. Dig er der et par gange set
overflyvende flokke på 10 eller 20 Skovspurve.
15980

Bogfinke, Fringilla coelebs (59, 156, 1+)
Set og/eller hørt i parken gennem hele perioden.
En flok på 7 blev set på træk vestover d. 14. marts.
16360

16380 Kvækerfinke,

Fringilla montifringilla (1, 1, 0)
Én blev hørt kalde, da den trak over Skøjtebanen d. 11. april.
Grønirisk, Carduelis chloris (36, 62, 1-2)
Startende d. 11. marts med en enkelt overflyvende og derefter set og hørt jævnligt med op til 5
fugle. Mest iagttaget i bevoksningen omkring Gravemaskinerne og Scenen.
16490

16530 Stillits,

Carduelis carduelis (9, 14, 1?)
Kun een observation i foråret : d. 6. maj sås 3 overflyvende
I efteråret 8 observationer mellem d. 10. juli og d. 16. september af indtil 3 kaldende og
fouragerende Stillitser (d. 27. august ved Gravemaskinerne).
16600 Tornirisk,

Carduelis cannabina (44, 88, 1+)
Fra d. 7. marts og fremefter sås og hørtes Tornirisk jævnligt i parken, oftest i bevoksningen
omkring Gravemaskinerne og Scenen men også tit i hegnet nord for Skøjtebanen.
16635 Lille

gråsisken, Carduelis cabaret (1, 1, 0)
D. 15. august hørtes en Lille gråsisken kalde fra hegnet mellem P-pladsen og Overflow.

17100 Dompap,

Pyrrhula pyrrhula (5, 9, 1)
Ved Elsbjerggård blev 2 set rastende d. 25. februar samt 1 hun rastende d. 22. april. Desuden
hørtes 4 kalde d. 9. juni.
D. 28. juni sås 1 han flyve over ved MovingParts, og d. 26. september fløj en hun over
Legepladsen.
18750 Gulspurv,

Emberiza citrinella (78, 155, 2+)
Set og hørt gennem hele perioden, mest ved Skøjtebanen samt markerne vest for parken. D. 10.
september var det dog foran Cumulus, at en flok på 10 Gulspurve fouragerede.

Andre dyr
Lille vandsalamander, Triturus vulgaris
I starten af foråret fandtes enkelte dyr af denne art, når Skøjtebanen skulle klargøres. D. 11., d. 15.
og d. 19. februar var dyrene stadig levende og blev efter en mindre ”optøning” sat ud igen.
D. 11. marts fandtes et dødt individ.
I efteråret dukkede en ung Lille vandsalamander op på asfalten foran ThermoLab d. 24.
september. Den blev sat ud ved søen ved BlueCube. Dagen efter fandtes et dødt eksemplar
nogenlunde samme sted.

Lille vandsalamander
Den er ved at være varmet så meget op, at
den er blevet nysgerrig og derfor undersøger
tastaturet.
D. 19. februar 2008

Butsnudet frø, Rana temporaria
Fandtes gennem det meste af perioden, men især i sommermåneder sås de ofte i kælderen og
udenfor kælderdøren i BlueCube.
Pindsvin, Erinaceus europaeus
D. 27. august ved mødetid snøflede et Pindsvin rundt på stien mellem FluidPower og Fabrikken.
Da Pindsvinet blev eftersøgt ca. et kvarter senere, var det forsvundet fra stien og havde nok
begivet sig ind i bevoksningen omkring FluidPower.
Hare, Lepus capensis
Ved flere lejligheder blev en Hare iagttaget i parken. Således d. 20., d. 26. og d. 27. marts, samt d.
5. og d. 6. maj.
D. 7. juli iagttoges en bag Cumulus op mod Thomsen Emballage, d. 1. august sås igen en Hare.
D. 23. september fouragerede en Hare ved FluidPower ovenpå dagens strabadser med masser af
besøgende og højlydt fyrværkeri. Dagen efter sås endnu een - måske den samme - fouragere
foran Cumulus.
Kanin, Oryctolagus cuniculus
D. 9. el. 10. august blev en død Kanin fisket op af bevoksningen omkring søen bag FoodFactory.
Markmus sp., Microtus agrestis/arvalis
D. 25. og d. 27. juni blev der begge dage set en Markmus i gang med at fouragere ved
Skøjtebanen.

Danfoss Universe

I påsken blev
ligesom resten af landet pludselig ramt af voldsomme frostgrader,
og det spirende forår blev for en tid indhyllet i is

”The Icy

Universe”

Bag BlueCube, d. 23. marts 2008

