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Man bliver glad allerede første gang man bladrer gennem
Vejlernes Natur. Alene de mange smukke illustrationer af
den lokale Jens Frimer Andersen – måske den bedste
fugletegner herhjemme – gør det til en frydefuld oplevelse. Glæden holder sig, når man begynder at gennemlæse bogen og fordybe sig i detaljerne. Alle kapitlerne
virker solide og gennemarbejdede, og selv om bogen er
ganske informationstæt, formår de fleste skribenter at
bringe oplysningerne videre i et let tilgængeligt og levende sprog.
De i alt 19 kapitler gennemgår både flora og fauna,
truslerne mod det unikke naturområde, og landskabets
udvikling. Så bogen er god at blive klog af, også når det
gælder andre naturhistoriske discipliner end fuglene.
Men for ornitologen er det selvsagt kapitlerne om Vejlernes fugleliv, som har den største interesse. Centralt er her
en 58 sider lang gennemgang af Vejlernes fugle, hvor der
bliver gjort rede for de almindelige arter. Vi får bl.a. at
vide, hvor stor ynglebestanden er, hvordan den har
udviklet sig, hvor mange individer som ses på træk, og
meget mere. Læseren får også god besked om de enkelte arters afhængighed af bl.a. vandstand og føde og om
deres tilknytning til andre arter (eksempelvis Sorthalset
Lappedykkers forkærlighed for at yngle sammen med
Hættemåger). Fuglelisten er ført ajour op til udgangen af
1998. Vi kan således læse om Skestorkens genindvandring til Limfjorden og om fremgangen for Vejlernes
Kortnæbbede Gæs i forårsmånederne.
Alt i alt er det et imponerende arbejde. Men mange
ornitologer vil måske mene, at fuglelisten ikke er
udførlig nok, og for visse arter f.eks. savne nøjagtig

besked om antallet af fund og maksimumforekomster
– kort sagt artens præcise status i Vejlerne. Det er der
imidlertid også råd for. Et af bogens bilag er en imponerende tjekliste, som gennemgår alle de 299 fuglearter, der
er truffet i Vejlerne siden 1978, hvor feltstationens
regelmæssige fugletællinger begyndte. Her kan man bl.a.
læse, at det største antal Ringdrosler truffet på en dag er
1197, og at dagsrekorder for henholdsvis Atlingand og
Krikand er 246 og 15283 fugle. En tilsvarende grundig
liste eksisterer næppe for nogen anden dansk fuglelokalitet, så den kan forhåbentlig tjene som inspiration andre
steder.
Andre af bogens kapitler er viet nogle af Vejlernes
specialiteter, bl.a. Sortterne og Rørdrum, som begge har
deres største danske ynglepladser i området. Også her er
der meget at hente for ornitologer med en seriøs interesse for de danske ynglefugle.
Vejlernes Natur har også sine svagheder, selv om det
ikke så meget gælder de kapitler, som omfatter fuglene.
Det er ret iøjnefaldende, at bogen ikke er homogen.
Forfatterne har ikke samme rytme, og det ville have
været en fordel, hvis en god skribent havde gennemskrevet hele bogen. Eksempelvis forekommer kapitlerne
om biller og rørskovens vegetation ikke lige så velskrevne som kapitlerne om fugle, pattedyr, fisk og padder. Og
mens vi i fuglelisten får klar besked om hver enkelt arts
status og antallet af fund, er listerne over eksempelvis
sommerfugle, biller og planter udelukkende en opremsning af arter fundet i Vejlerne. Vi får intet at vide om
arternes status.
Det er dog kun skønhedspletter i forhold til det overordnede indtryk af Vejlernes Natur som et særdeles
fornemt værk. Ingen andre danske naturlokaliteter er
beskrevet så fint og grundigt som Vejlerne bliver her. Et
oplagt eksempel til efterfølgelse.
Søren Skov

Opfordring:
Det er et stigende problem for anmelderredaktøren at finde anmeldere til de bøger, vi modtager.
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