
Måger og Terner

Sølvmågen er en stor
måge. Den har brede vin-
ger, sølvfarvet ryg og et
kraftigt gult næb. Øjnene
er lyse.

Hættemågen er  meget
almindelig i fjorden året
rundt, om sommeren med
chokoladebrun hætte,
men kun med mørke plet-
ter bag øjnene i vinter-
dragt.

Småfugle

Klyden ses ofte på lavt
vand, hvor den søger føde
ved at bevæge næbbet fra
side til side. Derved
skummes overfladen for
smådyr.

Vadefugle

Fugle 
ved

Stavns Fjord
Stormmågen er en mel-
lemstor måge med sølv-
farvet ryg, gulgrønne ben
og et spinkelt næb. Den
har mørke øjne.

Hvid Vipstjert ses især i
yngletiden løbe rundt på
strandengen efter insekter
til ungerne – vippende
med halen.

Engpiberen er alminde-
lig på strandengen, hvor
man i yngletiden ser og
hører dens korte sang-
flugt, hvor den stiger 10 –
15 m op, hvorefter den
daler langsomt ned med
udbredt hale og vinger.

Strandskaden er almin-
delig ved fjorden.
Den kendes på sin sorte
og hvide fjerdragt, samt
det lange røde næb.

Sanglærken er en brun-
lig fugl, som tit ses og
høres syngende over
strandoverdrevet fra tidlig
forår til langt hen på
sommeren.

Havternen er en elegant
flyver, som styrter lodret
ned i vandet efter bytte.
Den har rødt næb og en
sort kalot.

ARHUS AMT
Natur og Miljø 
8944 6666

O

Rødbenet er en lille brun-
lig vadefugl med rødoran-
ge ben. I flugten kan man
se det hvide vingebånd,
som er karakteristisk for
fuglen. Den giver ofte
kraftig advarselsskrig.



Gravanden er en gåseag-
tig andefugl med farve-
strålende fjerdragt. Han
og hun er næsten ens.
Ænderne ses ofte på den
tørlagte vade, på jagt
efter dyndsnegle.

Toppet Skallesluger
opholder sig i fjorden
hele året. Den yngler
meget sent og har ællin-
ger i juli–august.

Skarven yngler i 2 koloni-
er i fjorden. Den største
koloni er på Yderste Holm,
en mindre på Kollerne,
hvor den yngler på jorden.
Skarven står tit på en sten
og tørrer de udbredte vinger.

Knopsvanen yngler med
1 – 5 par i fjorden. 
I eftersommeren kommer
der 2 – 400 knopsvaner
for at fælde og overvin-
tre. Han og hun er næsten
ens, men hannen er kraf-
tigere og har en større
knop på næbbet.

Fiskehejren yngler på et
par holme i fjorden. 
På Hundsholm er der en
hejrekoloni i toppen af
træerne.

Hejrer

Ederfuglen er en af fjor-
dens talrigeste fugle. 
I maj og juni ses hunnerne
tit med flokke af sammen-
bragte ællinger.

SvømmefugleStavns Fjord er et enestående natur-
område. Fjorden er af stor betydning
for mange fuglearter året rundt. De
ubeboede og fredede holme er gode
yngleområder i sommerhalvåret. På de
andre årstider fungerer Stavns Fjord
som fødeområde for trækfugle og vin-
tergæster.
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