
Naturiagttagelser i Aarsdale 2018 
D.9/5 
Nu blomstrer frugttræerne. På en mark i 
Aarsdalevang ejet af Møllen kan man se dette 
smukke pæretræ, hvor der ofte sidder en "sjov" 
fugl i toppen. 
s. 20/7 

D.25.februar 
En dværgmåge fouragerede i den hårde østenvindsbrændning ved kysten ud for 
Møllegade. Det er ikke almindeligt at se dværgmåger på Bornholm på denne årstid. 
&.marts 
En vandrefalk hun satser på marken over Aarsdale Mølle 
18. & 23. marts 
En ung havørn ses flyve forbi ved møllen 
Marts og april 
En Rød Glente  ses jævnligt fouragerende, så den yngler i nærheden. 
D.26.marts 
En flok hedelærker på 18 rastede på en mark ved Kirkevejen. Hedelærken ses 
fåtalligt på træk ved Hammeren, og få par yngler på Bornholm. 
8.april 
Årets første landsvale på Bornholm blev set lige syd for Aarsdale ved Bavnet 
D.7.april 
En rødtoppet fuglekonge ophold sig kortvarigt i haven Sdr. Aarsdalvej 9 
D.6. til 17.april 
Traner i mindre flokke passerede Aarsdale 
D.24.april 
Regnvejr men alligvel liv. Grønirisk i flotte farver og husmus på skovtur i haven Set. 
Aarsdalevej 
D.27.april 
Skælrod, en sjov lille plante , der vokser tæt ved kanten af Skovsholmsbækken, lidt 
øst for vejen mod udløbet. 
Planten har en fin blegrød blomst. Den har ingen grønne blade. Den har ikke brug 
for de grønne blade for at samle næring. Planten er nemlig en snylter, og snylter 
på forskellige løvtræer. Den sender nogle små sugeorganer ind i træets rødder for 
på den måde at skaffe sig næring. Den blomstrer kort tid og ikke hvert år. Bøjer 
man sig ned over planten vil man bemærke en fin duft. Planten blev fundet af 
Nana Gitz-Madsen, da hun var på morgentur med hunden Lugga. Planten hører til  
Gyvelkvælerfamilien. 



Landsvalerne har fået unger og har en travl tid.  
D.9/5 
Nu blomstrer frugttræerne. På en mark i Aarsdalevang ejet af Møllen kan 
man se dette smukke pæretræ, hvor der ofte sidder en "sjov" fugl i toppen.
20/7 
Landsvalerne har fået unger og har en travl tid. Flere svaler får mere en ét 
kuld. 

Flere svaler får mere en ét kuld. 
28/8 
Stæren får normalt kun et kuld unger. De unge fugle samles i træernes toppe 
og på Møllens store græsplæne, før de i samlet flok flyver mod sydvest. 
8/10 
Det er blevet efterår og en spændende tid, hvor sjældne gæster på afveje 
kan finde sted til Aarsdale. I tre dage var den på vores breddegrader sjældne 
sanger: Hvidbrystet Løvsanger at finde i haven på Sdr. Aarsdalevej 9. 
11/10 
Store flokke af Kvækerfinker raster på markerne over Aarsdale. De kommer 
fra Nordskandinavien og det store antal tyder på et godt ynglerår. 
15/10 
Klimaet er blevet mildere og har bragt sydligt ynglende arter  til Bornholm. En 
formiddag passerede 5 af de store Sølvhejre forbi  Aarsdale, hvor de blev set 
fra Urmarken. 
21/10 
En stor flok Bjergirisk fouragerer på stubmarken nord for Møllen. Fuglene 
kommer fra Nordskandinavien, hvor de yngler bl.a.  i Norges kystområder.


