
Fynske vinterfugle 1

Vandstær Cinclus cinclus

Vandstæren er en spændende vintergæst på Fyn. Den er på størrelse med en buttet Stær, og er 
letgenkendelig med den store, hvide plet på strube og bryst i stærk kontrast til kroppens øvrige 
mørke farver. Vandstæren er ikke en stær, som navnet kunne antyde, men vandstærene har deres helt
egen familie, Vandstære Cinclidae med 5 arter.

Det første man ser, når man færdes langs et vandløb med Vandstær, kan være en lys plet lige over 
vandet ved åbredden – det er Vandstærens lyse bryst. Andre gange ser man Vandstæren stå på en 
sten, en gren eller lignende, mens den med mellemrum foretager  nogle små hoppende, gyngende 
bevægelser med kroppen, eventuelt dykker den hovedet under vandet og bevæger hovedet fra side 
til side i søgen efter mulig føde. Pludselig dykker den, efter et kort øjeblik er den igen ved 
overfladen ogvender ofte tilbage til den samme plads igen. Vandstæren er livlig og aktiv i perioder 
med fødeeftersøgning, som afbrydes med kortere eller længere pauser stillestående, let skjult for 
eksempel ved åbredden. 

Vandstæren kan let iagttages på relativ tæt hold, blot man færdes roligt i området.
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Vandstæren ankommer til Fyn i oktober og trækker igen bort i marts/april. I Dofbasen er – for Fyn -
den tidligste  registrering om efteråret i de seneste 25 år  den 16.10.1993, mens den seneste 
registrering om foråret er 18.04.2006.

Vandstæren er, som navnet også antyder, tilknyttet vand. Den træffes både ved stærkt strømmende 
og ved mere stillestående vand, blot skal vandet være tilstrækkeligt rent til, at Vandstærens fødedyr 
kan leve der i passende mængde. Desuden bruger Vandstæren synet i sin jagt på fødedyrene under 
vandet, hvilket naturligvis også kræver vand af en vis klarhed. Når Vandstæren dykker trækkes en 
gennemsigtig hinde ned over øjet.

Vandstærens føde består hovedsageligt af vårfluelarver, men desuden indgår også andre insekter, 
orme, snegle med mere. Føden søges på bunden, medens fuglen under vandet bevæger sig hen over 
denne. Vandstæren udnytter vandets bevægelser hen over vinger og krop til at holde den presset ned
mod bunden. Dykkene efter føde varer normalt kun meget kort tid, hvorefter Vandstæren dukker op 
til overfladen igen som en prop. Man kan herefter ofte opleve Vandstæren sidde og rengøre føden 
ved at baske den fra side til side ned mod vandet eller en hård overflade.

De Vandstære, vi ser  på Fyn, kommer fortrinsvis fra det sydlige Norge og i mindre grad fra det 
sydlige Sverige, hvilket genfund af ringmærkede Vandstære viser (J. Bønlykke m.fl., 2006: Dansk 
trækfugleatlas).

Forekomst af Vandstær på Fyn de seneste 5 år (2013 – 2017) registreret i Dofbasen.

Vandstæren er en sjælden ynglefugl i Danmark med kun få sikre ynglefund i de bedste år. Link til 
artikel i Pandion.dof.dk om ynglende dansk Vandstær
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http://pandion.dof.dk/artikel/vandst%C3%A6r-yngler-atter-i-danmark


Link til Vandstærens sang, som vi kan høre den her hos os om vinteren (vinteroptagelse af en 
Vandstær i Holland fra xeno-canto.org).

Ethvert fund af Vandstæren bør registreres i Dofbasen, således vi får øget viden om Vandstærens 
forekomst på Fyn, 

Du kan finde yderligere information om Vandstæren her:
• Link til artikel på Dofbasen om Vandstær
• Link til artikel på Fugleognatur.dk om Vandstær
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https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=495
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=10500
http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/XIVWTGAUKY/Cinc_cinc_cinc_20101128a2_zang_Amsterdamse_Waterleidingduinen_NL_LS100413egg-z.mp3

