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Damme til Karpeyngel, Dyrehaven, Gråstenskovene
(foto Martin Jessen)

Fakta
Kommune: Sønderborg
Areal: 889 hektar
Ejerforhold: Skov og
Naturstyrelsen
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Observationer
Optællingsresultater og
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Vigtige arter
Hvepsevåge
Rørhøg
Isfugl

Beskrivelse
Gråstenskovene, med tilhørende søer, udgør et meget
varieret og spændende naturområde.
Den primære biotopstype er Bøgeskov, men der er
også talrige indslag af andre træsorter, inkl.
nåletræer, samt en hel del enge og søer.
Landskabet er meget kuperet, og skoven
gennemskæres flere steder af dybe "kløfter", som er
dannet af flere smukke bække.
Området huser, ud over fuglene, også en meget
spændende flora og fauna. Mest kendt er nok de
mange orkideer på engene ved Margrethesøen, og en
pæn bestand af Grønne Frøer er også spændende!

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning
De tre mest påkrævede
forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning
Sidevisninger
Denne måned: 194
Sidste måned: 382

Links
Om Caretakerprojektet
Fugle på Als og Sundeved
Gråsten Statsskovdistrikt
Vandretursfolder

Den lokalitetsansvarlige Caretaker på "arbejde" (foto Bjarne Nielsen)
Sidste nyt
24-02-2008: Endeligt en gruppe!
Siden Caretakerprojektets start har undertegnede været ene mand om at dække Gråstenskovene, og det er
desværre ikke blevet til så meget endnu.
Nu er der dog kommet friske kræfter til, Idet Gert Fahlberg og Vera Jessen har meldt sig under fanerne!
Vi skal nu til at kigge på, hvad vi vil bruge kræfterne på i den kommende ynglesæson, og ser frem til at arbejde
med registreringen af lokalitetens ynglefugle.
Martin Jessen
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Fiskehejre og Skarvkolonien ved Slotssøen (foto Martin Jessen)
Områdets fugle
Gråstenskovene er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, på bagrund af ynglende Hvepsevåge, Rørhøg og
Isfugl. Hvepsevågen yngler med 1-2 par i skoven, men er endnu ikke blevet optalt systematisk. Rørhøgen
ynglede tidligere med 2-3 par, men huser nu kun 1 par (uden for EF-fuglebeskyttelsesområdet), samt endnu 1
par på andre tilstødende arealer. Isfuglen yngler i området, men den nøjagtige bestand kendes endnu ikke. Kun
et par er fundet ynglende med sikkerhed, men det var lige uden for fuglebeskyttelsesområdet. Både dette par,
og flere andre fugle, benytter dog søerne i fuglebeskyttelsesområdet til fouragering.
Ud over disse arter, findes alle almindelige skovfugle i skovene. Dertil kommer Ravn, Duehøg, Huldue,
Bjergvipstjert, Korttået Træløber (et af artens første kerneområder i DK) og af og til Rødtoppet Fuglekonge.
I søerne yngler bla. Gråstrubet Lappedykker, samt en pæn bestand af Grågås og Toppet Lappedykker. Desuden
er der en Fiskehejrekoloni ved Slotssøen, som i de senere år også er begyndt at huse ynglende Skarver.
Søerne er dog mest kendt for deres rastende fugle, hvor Trolanden er den dominerende art. Om vinteren ligger
der normalt 3-4.000 Troldænder i Slotsøen, men helt op til 6.000 er talt. Dertil kommer ca 400 Taffelænder,
Enkelte Bjergænder, Lille og Stor Skallesluger, samt en del forskellige svømmeænder.
I træktiden (især efterår) ses der ofte Fiskeørn ved søerne, og Havørnen ses også af og til over området.
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Blå Libel, Rinkenæs Skov (foto Martin Jessen)
Andre dyr og planter.
Her ses lister over andre dyre og plantegrupper som er registreret indenfor IBA-området:
(Listerne er sorteret alfabetisk)
Pattedyr
Bisamrotte
Egern
Grævling
Mink
Ræv
Rødmus
Rådyr
Padder
Grøn Frø
Skrubtudse
Fisk
Aborre
Gedde
Havørred

Dagsommerfugle
Admiral
Almindelig Blåfugl
Aurora
Dagpåfugleøje
Det Hvide C
Engrandøje
Græsrandøje
Nældens Takvinge
Nældesommerfugl
Skovrandøje
Guldsmede
Almindelig Kobbervandnymfe
Blå Libel
Fireplettet Libel
Flagermus-Vandnymfe
Grøn Smaragdlibel
Hesteskovandnymfe
Håret Mosaikguldsmed
Rød Vandnymfe
Rødøjet Vandnymfe
Stor Blåpil
Stor Farvevandnymfe
Stor Kejserguldsmed
Andre insekter
Stor Geddehams
Bløddyr
Iberisk Skovsnegl
Sort Skovsnegl
Vinbjergsnegl
Planter
Bøg
Hvid Anemone
Maj Gøgeurt
(Kilde: www.fugleognatur.dk, egne observationer)

Skove ved Gråsten
Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan
du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse
efter lokaliteten.
Anne Marie Sø
Apotekerstien (se seneste obs.)
Benedikte Sø
Buskmose Skov
Dyrehaven, Gråsten (se seneste obs. - ynglepar 2013)
Gråsten Skovene
Gråsten Slot og Slotspark (se seneste obs.)

Gråsten Søerne (se seneste obs.)
Hjertehøjoverdrevet
Humlebjerg Sø
Ingrid Sø
Kujborg Dam (se seneste obs.)
Margrethe Sø (se seneste obs. - ynglepar 2013)
Rinkenæs Skov (se seneste obs.)
Roden Skov (se seneste obs.)
Slotssøen (se seneste obs.)
Store Dam (se seneste obs.)
Tralskov
Østersø, Nordvestlige del
Østersø, sydøstlige del

