
Spodsbjerg Klint 
Tidligere var klinterne ved Spodsbjerg 
beskyttet af et stenrev ude i vandet. 
Her levede de sælhunde, der gav Hun-
dested sit navn. For ca. 100 år siden 
hentede man mange store sten fra re-
vet til et byggeri i København. Derefter 
begyndte havet at nedbryde klinten, på 
hvis top Spodsbjerg fyr står. Fuglene 
her er tilpasset klinten og havet.

Fjordterne
Fjordternen ser man hyppigt flyve lavt 
over vandet på udkig efter fisk. Pludse-
lig dykker den lodret helt ned under 
vandoverfladen efter fisk. Fjordternen 
har en mørk hætte, hvid hage og en 
sort plet på spidsen af det røde næb. 
Fjordternen yngler i kolonier på øer el-
ler i sandet på kysterne.
Ternerne forsvarer indædt deres æg. 

Edderfugl 
Edderfuglenes sort-hvide hanner er let-
te at få øje på i modsætning til de brune 
hunner. De yngler tæt i små kolonier på 
øer. De lægger 7– 8 æg i april - maj. Når 
hunnen forlader reden, dækker hun 
reden til med dun.  
 
På vandet danner de ofte hele børne-
haver af ællinger. Om vinteren ophold-
er store flokke af edderfugle sig i far-
vandet mellem Hundested og Rørvig. 
Arten er her beskyttet af EF´s Fuglebe-
skyttelsesdirektiv.

Skarv 
Skarven er en langhalset sortbrun fugl 
med et kraftigt krogformet næb. På 
hovedets sider, på struben og hagen er 
de gamle fugle hvide. 
Skarven svømmer fortræffeligt og 

finder sin føde når den dykker. Den har 
svømmehud mellem tæerne, men dens 
fjerdragt er ikke vandskyende. Derfor 
sætter den sig med udbredte vinger for 
at tørre, når den kommer op. Skarven 
bygger rede i kolonier, helst i træer. 

Digesvale 
Digesvalen er den mindste af vore 
svaler. Den yngler i kolonier med op 
til flere hundrede par. De graver rede-
gange ind i skrænter ved stranden. 
Redegangen laves med næb og kløer,  
og kan være en meter dybe.  
 
Længst inde lægges æggene, og dér 
bliver ungerne i de næste tre uger. Sidst 
i perioden kryber de frem for at mod-
tage insekter fra forældrene. I august 
trækker digesvalerne til tropisk Afrika. 

Sølvmåge
Sølvmågen er en stor fugl med kødfar-
vede ben og et gult næb med en tydelig 
rød plet på undernæbbet. Om vinteren 
holder de til på markerne eller følger 
fiskerbåde på havet. I februar viser de 
første sølvmåger sig ved yngleplad-
serne.  
 
Når de har dannet par vælger de et ter-
ritorium, hvorfra alle andre jages bort. 
I april lægges tre æg. Når ungerne er 
7-8 uger kan de flyve.

Forslag til aktiviteter 
Prøv om du kan se nogle af de fem 
arter, der er på billedet.  Læg f.eks.
mærke til, hvordan de flyver. 
Svæver de eller bevæger de vingerne 
meget. Hvordan passer det med 
vingernes form? 
Audioguide om digesvalens rede: 
99 40 09 54 (Alm. takst)
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