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Den toppede lappedykker ses ikke længere i 
søerne, men har nu der har forladt søerne for 
at overvintre på åbent hav. 
Den toppede lappedykker er 46-51 cm lang 
med et vingefang på 85-90 cm. I yngletiden 
kendes den let på to store fjertoppe på hovedet 
og fjerkraven på hver side af hovedet. I 
vinterdragt er fjertoppene meget korte, og 
halskraven mangler næsten helt. 
I fældningstiden og uden for ynglesæsonen 
samler lappedykkerne sig i stort tal i fiskerige 
søer og fjorde for at fælde svingfjerene, f.eks. i 
Maribosøerne og Hjarbæk fjord øst for Skive. I 
denne periode er fuglene ude af stand til at 
flyve.  
De fleste toppede lappedykkere trækker bort 
om vinteren til Ijsselmeer i Holland eller 
områder langs Kanalkysterne. Nogle trækker 
så langt væk som til Sortehavet.

Ulvene har været i 
Danmark i knap fem 
år, og interessen er 
uformindsket. Derfor 
har Naturhistorisk 
Museum i Aarhus 
udviklet en ny 
hjemmeside med et 

online kort, hvor man kan få et overblik over 
sikre ulveobservationer fra Thy-ulven i 2012 og 
frem til i dag. 
"Mon det var en ulv, som jeg så på gåturen i går 
aftes?" - det spørgsmål har Naturhistorisk 
Museum i Aarhus svaret på hundredvis af gange. 
Nogle gange har det været fulgt af fascination og 
andre gange af bekymring hos 
spørgsmålsstilleren. Men hver gang er 
observationen omhyggeligt tastet ind i den 
nationale ulvedatabase, som museet er ansvarlig 
for.  
Det er den database, som man nu får et kig ind i 
via det online kort. 
Du finder kortet på ulveatlas.dk

Der kan findes rav ved 
alle vores kyster, men især 
ved den jyske vestkyst og 
Vendsyssels østkyst kan 
man ofte være heldig. 
Efter en storm eller 
kraftig blæst er det en god 
ide, at tage ud og prøve 
lykken.  

Rav er lettere end sten og 
bliver skyllet op på stranden sammen med det øvrige 
opskyl af tang og skaller. Det er i dette opskyl man 
skal lede. Det er bedst når der er fralandsvand. Ved 
fralandsvand dannes der nemlig en modgående 
understrøm nær havbunden, der transporterer det 
lette rav ind på stranden. 
Rav kan findes hele året, men langt det meste findes i 
vinterhalvåret. Her er havet koldest, og har den 
bedste opdrift til at bære ravet ind på stranden. Om 
vinteren er der desuden færre strandgæster og 
dermed færre konkurrenter til at samle. 
Rav kan have forskellige farver fra gult til 
orangerødt. En stor del af det rav, der findes 
herhjemme er gulligt og har altså ikke nødvendigvis 
den rødbrune farve de fleste forbinder med rav. Der 
findes mange sten langs kysten, der ligner med 
samme orange-gule farve. Rav er dog lettere end sten 
og har en mere hul lyd når man slår det let mod 
tænderne.

Er du stadig i tvivl om et fund, så opløs ca. 170 g salt i 1 l 
vand. Her vil rav flyde ovenpå, mens sten vil synke.

Normalt vejr de seneste 5 år: 
Temperatur: 4,7 
Nedbør. 79 mm 

Soltimer 54
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V I D S T E  D U ?

De danske løvskove kan være et farveorgie i efteråret med oktober som 
højsæson inden bladene smides i novembers storme. Afhængig af træart og 
vejrforhold varierer farvespektret i brune, gule og røde nuancer – og er hvert 
år en oplevelsesfest for øjet.

Forår og sommer er træernes blade grønne på grund af bladenes indhold af 
det grønne farvestof klorofyl. Magnesium er en vigtig bestanddel i klorofyl. 
Om efteråret trækker træerne det magnesium, der findes i bladene ind i 
grenene og stammen for at genbruge det til næste år – og uden magnesium 
mister bladene deres grønne sommerdragt og skovens efterårsfarver træder 
frem.

Grunden til at træernes blade for det menneskelige øje ser grønne ud om sommeren, skyldes at bladenes klorofyl 
sorterer i sollyset. Lyset fra solen består nemlig af alle regnbuens farver, der samlet giver et hvidt lys, men planterne 
bruger især det røde lys når de skal producere sukkerstoffer og vokse. 
Bladenes klorofyl sørger netop for at lukke det røde lys ind, men kaster det 
blå og gule lys tilbage. Blander du blåt og gult får man netop den grønne 
farve – og derfor er bladene grønne.

Når træet om efteråret har trukket det værdifulde magnesium ud af bladet 
og klorofylet nedbrydes findes der især to betydelige farver tilbage. Den 
gule farve, der består af farvestoffet carotenoid, der især kendes fra 
efterårets birketræer samt den røde farve anthocyanin, der ofte ses hos 
f.eks. spidsløn og bærmispel.

V I N T E R FA RV E R

L I V S T R Æ E R

Et egern kan lugte op til 900 gange bedre end et menneske 
Det tager en snegl 637 år om at nå fra Nordjylland til Spanien                                       

En undersøgelse af strudsen har vist, at strudsen faktisk aldrig stikker hovedet i jorden.

Naturstyrelsens Livstræ-
projekt skal frede træer, og 
især de gamle træer, som er 
vitale for biodiversiteten i 
skovene. Der skal udpeges 
fem livstræer per hektar i 
statsskovene. Det betyder, at 
der over en årrække i alt skal 
udpeges og markeres 
500.000 livstræer. 
Livstræer er gamle, store eller 

meget specielle træer, der har stor betydning for 
biodiversiteten i skoven, da de ofte huser mange 
forskellige dyr og planter. Det drejer sig bl.a. om 
svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og 
pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt 
dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i 
vores skove.
Ved at beskytte træerne får de mulighed for at blive 
ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de 
dør og vælter omkuld i skovbunden.  
Også når træerne er døde gavner de naturen og 
diversiteten, for i de store, rådnende stammer kan 
leve nogle af de mest sjældne smådyr og svampe. 

Vi har meget få gamle træer tilbage i Danmark. Og det 
er ikke fordi vores træer ikke kan blive gamle: Bøgen 
kan blive over 300 år gammel og egen mere end 1000 
år gammel.
Vi mangler gamle træer, fordi vores skove var næsten 
væk for godt 200 år siden. Kun 2 procent af landet var 
dækket af skov efter en lang periode med 
overudnyttelse af skovene til træ og græsning for 
landbrugsdyr. 
Du kan også være med til at 
udpege egnede, gamle træer. 
Scan koden og læs mere på 
Naturstyrelsens hjemmeside, 
hvor du også kan hente en app 
til markering af potentielle 
livstræer i dit område.


