Sølvhejre i Naturpark Tystrup-Bavelse i 2016
Er set i alle årets måneder og overraskende nok med hele 3 fugle sammen i
Tamosen i jan. 2017
Sølvhejre er en hvid hejre på størrelse som Fiskehejre. Den har indtil omkring årtusindskiftet
været en sjælden til tilfældig trækgæst i Danmark. En større ekspansion fra bl.a. Østeuropa og
Mellemeuropa til Tyskland, Polen, Baltiske lande og Holland, viser sig nu også i Danmark, hvor
der de seneste 5 år er iagttaget flere og flere Sølvhejre næsten overalt i Danmark. Flere steder
har man set 4-5 fugle sammen og endda op til 15 eller mere sammen (Vadehavet).
Omkring og i Naturpark Tystrup-Bavelse er den iagttaget adskillige gange her i 2016. På kortet
herunder kan du se hvor. Lille symbol (1 individ), stort symbol 2 og 3 individer.

Når alle de modtagne iagttagelser fra 2016 er sat ind på et kort, er det tydeligt, at Susåen er dens
fortrukne område at bevæge sig rundt i. På kortet er ikke vist iagttagelser fra Broksø, Holmegårds
mose, Porsmosen eller Gødstrup Engsø, men her løber Øvre Suså også gennem området.

For første gang har Sølvhejre været set om vinteren i Naturpark Tystrup-Bavelse, da den blev
fundet ved Rødeng den 31.januar 2016

Sølvhejre ved Rødeng februar 2016 (Foto: Mogens Hall Jensen)
Sølvhejre blev sandsynligvis set første gang i området i 2001 (hvor den blev omtalt som en albino
Fiskehejre) eller i hvert fald i 2004. Er siden set 1-2 gange årligt siden 2006 med et enkelt individ
enten om foråret eller efteråret – enkelte år både forår og efterår. Med de oplysninger, der er
indsamlet, er der siden år 2001 til slutningen 2015 set Sølvhejre 12- 13 gange i naturpark-området.
I januar til marts 2016 har der været en del iagttagelser og der er iagttaget 2 fugle sammen og på
enkelte dage er der set 1 fugl på hvert sit sted inden for en time (f.eks. Susåen ved Vrangstrup og
Tamosen). De fleste iagttagelser er fra Rødeng i nord, Ny Rytterbjerg og Tamosen, hvilket
sandsynligvis er samme individ, mens iagttagelser i sydlige og østlige del er 2 individer (set
sammen tre gange). Det er de første vinteriagttagelser i naturpark-området. Derfor tyder meget på
at der er/har været 3 Sølvhejrer der, har opholdt sig i hele naturpark-området i februar-marts 2016.
Der ud over har der gennem foråret, sommer og efteråret været yderligere mindst 25 observationer
fordelt på alle måneder i 2016. Hvor mange forskellige det drejer sig vides ikke, men der er helt
sikkert flere iagttagelser af samme individ, selvom der kan være både flere dage eller et par uger
mellem iagttagelserne. Der er dog ikke set mere end 2 fugle sammen før end i januar 2017, hvor
der er set 3 fugle gennem længere tid i Tamosen, mens der samtidigt er iagttaget mindst en
Sølvhejre ved Holmegårds mose/Gødstrup Engsø og en i Åmose Naturpark..

Sølvhejren som ynglefugl i Danmark
Da Sølvhejre er fundet som ynglefugl første gang i Danmark i 2014 (Saltholm) og i 2016 også
Nordjylland, er der grund til at se efter Sølvhejrer i f.eks. mindre kolonier af Fiskehejrer. Da der er
få ynglende Fiskehejrer i naturparkområdet – formodentlig kun i områder omkring Sorø og Tuel sø,
vil det være et godt sted at se efter Sølvhejren – specielt hvis der normalt er Fiskehejrer i området.
Fremtiden må vise, om der kommer ynglende Sølvhejre i naturpark-området.

Sølvhejre ved Hammeren, Bavelse/Regstrup (Benth Micho Lange 2016)
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