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Larver af natsommerfuglen Blodplet

CYKELTUR - NATUREN PÅ
FLYVESTATION VÆRLØSE
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CYKELTUR - NATUREN PÅ

FLYVESTATION VÆRLØSE

På den store slette er der gode chancer for at se rådyr. Dyrene færdes her også i dagtimerne og også selv om der er trafik på startbanen. Violetrandet Ildfugl er en sjælden sommerfugl, som yngler på
Flyvestationen. Æggene lægges på Almindelig Syre. Arten er derfor
meget udsat, hvis der slås græs til hø, når æggene er lagt.

CYKELTUR - NATUREN PÅ
FLYVESTATION VÆRLØSE

I 2017 blev Tibberup Å frilagt i et stort stykke tværs over Flyvestationen. Næppe var gravningen færdig før en flok digesvaler gravede
gange til reder i skrænten ned til åen. Spændende om denne svaleart fortsat vil yngle ved åen. Ved Tibberup Å nær Bringe Mose ses
hvert år den smukke Båndet Pragtvandnymfe. Måske kommer den
også til det nu frilagte stykke af Tibberup Å over Flyvestationen.

Æg af Violetrandet Ildfugl

Violetrandet Ildfugl

Flere arter af køllesværmere og deres karakteristiske gule pupper ses
ofte sidst på sommeren.
Desuden ses natsommerfuglen Blodplet,
hvis karakteristiske gule
og sorte larver lever på
Engbrandbæger.
Køllesværmere

I flyverskjulene og i den
nordlige fårefold er der gode
chancer for et se den lille
Dværgblåfugl.
I det nordøstlige hjørne af
flyvestationen findes en lille
hede med hedelyng og andre
planter karakteristiske for
tør mager bund. Om vinteren
kan man være heldig at se
mosehornugler på sletten. I
modsætning til de fleste andre ugler kan man se denne
art jage i dagslys.

I Bringe mose holdes kvæg
året rundt. Kvæget udfører
naturpleje, idet dyrene holder
mosen lysåben og bekæmper
Stor Bjørneklo.I maj-juni høres
Nattergalen ofte i moseområderne i øst og i Bringe mose i
vest. Man ser sjældent nattergalen når den holder sig skjult
i krattet, men den karakteristiske sang høres ofte.
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På startbanen på Flyvestation
Værløse kan man finde mange
valnøddeskaller. Hvordan er
de kommet der? Forklaringen
er denne: kragerne knuser
nødderne ved at slippe dem
fra stor højde. Der ligger også
knuste skaller fra vinbjergsnegle og dammuslinger.

KONTAKT

furesoe@dn.dk
www.furesoe.dn.dk
Flagermusebo

I nordvolden findes en gammel sikringskælder, som Naturstyrelsen nu har afspærret. Der er lavet et hul i døren, så flagermus kan
benytte stedet. Det bliver spændende om flagermusen vil bruge
rummet. Stedet bør ikke forstyrres.
Der er opsat i alt 4 storkereder på Flyvestationens område og
storken er set derude. Det er spændende om storken finder stedet
egnet til at yngle.

