Mindre meddelelser
Krage og Fiskehejre ynglende på jorden på Saltholm
MORTEN JØRGENSEN
Kragen Corvus corone er i Danmark fortrinsvis kendt
som en fugl, der yngler i træer eller buske. I fuglelitteraturen er en rede på jorden (på toppen af en kæmpehøj i
Løvdal ved Hobro i maj 1926) beskrevet af A. Møller
(Flora og Fauna 32: 100, 1927), og derudover har Erik
Biering (Saltholm – Kalkbrud, alminding og fugleø,
Bygd 1976) nævnt to af slagsen. Men det er ikke et
ualmindeligt fænomen netop på Saltholm. Igennem de år,
jeg har været deltager i fugleoptællinger på øen i maj
(siden 1993), har vi de fleste år fundet kragereder på
jorden. Nogle år har vi fundet 3-4 stykker, og formentlig
bygges der årligt 3-5 kragereder på jorden på Saltholm.
Saltholm rummer et par lunde og mindre buskadser,
og det er da også typisk, at der disse steder yngler en del
Krager. Således har Kragerne bl.a. i mange år brugt en
lille uanselig og isoleret busk midt på øen. Men dertil
kommer altså, at den store flade ø uden landprædatorer
af nogen art også indbyder til yngel på jorden. De
kragereder, vi finder på Saltholm, er typisk bygget af
kviste og grene samt fjer og en ikke ubetydelig mængde
af knogler fra de mange døde harer, der er at finde på øen.
På jorden kan mængden af redemateriale være mindre,
og græs indgår i højere grad end i træ- og busk-rederne.

Oftest er jord-rederne lagt op ad større sten i landskabet,
hvorved Kragerne formentlig håber at undgå nedtrampning fra de mange kreaturer på øen. Men stenene giver
også beskyttelse mod vejret, og det er måske derfor, at
Kragerne ikke behøver helt så meget byggemateriale
som i træer og buske.
Der har i øvrigt gennem årene også været en kragerede
øverst på en betonbunker fra krigens tid, og også en rede
i en skorsten i et lille, forladt telegrafhus.
Også Fiskehejre Ardea cinerea er fundet ynglende på
jorden på Saltholm. Indtil 1995 fandtes en lille koloni i
træerne i den nordlige lund, men antallet dalede indtil
arten helt forsvandt som ynglefugl, sandsynligvis bl.a. på
grund af prædation fra Kragerne, som yngler med flere
par i lunden. I 1994 fandt vi desuden højst usædvanligt
en beboet fiskehejrerede med to nyklækkede unger på
jorden. Reden var placeret mellem tang og småsten på en
lille holm helt ude ved kysten.
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