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Med odderen til gilde i måge-kolonienMed odderen til gilde i måge-kolonien

En odder er ikke kun en inkarneret fiskegourmet, den jager også fugle. Når
hættemågerne har små unger, kan det hænde, at odderen går på jagt i
fuglekolonien. Da skaber det strømlinede pattedyr blandt ynglefuglene et
kollektivt furore på linje med en russisk ubåd i en svensk skærgård.

På lang afstand kunne jeg se, at hættemågerne havde besøg af ubudne gæster, for de samlede sig i en sky, der

skældte ud.

Det er sikkert rørhøgen, der nok engang vil have måge til middag, tænkte jeg.

Men da jeg kom nærmere hættemågernes koloni i mosen, kunne jeg se, at fjenden kom fra søsiden.

De adrætte hættemåger dykkede på skift mod vandets overflade, og så var jeg klar over, at en odder huserede.
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Odder i sigte fører til uro i hættemågekolonien

Den viste i glimt sin krumme ryg som en lille hval, og var så pist væk. Så kom den op 20 meter længere fremme,

og jeg kunne netop ane odderens små runde ører i vandoverfladen.

Mågerne skreg og gennede, det bedste, de havde lært.

Pludselig gik odderen – skrutrygget som den er - i land på en af de små øer i mågernes mose.

Hættemågeungerne flygtede ud i vandet, men netop det element er odderens foretrukne hjemmebane, så den tog

bare uden at anstrenge sig synderligt for sig af retterne både til lands og til vands.

De mest heroiske forældremåger forsøgte at give odderen bank, og en af mågerne landede ligefrem på ryggen af

odderen, der dog ikke lod sig mærke af al virakken.
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Odder svømmer mod måltid af hættemåge.

Jeg nåede at se odderen snuppe en håndfuld hættemågeunger, som den flænsede og åd med stor appetit.

I fire, måske fem minutter jagede odderen i mågernes koloni, inden den mæt og med et solidt kosttilskud af

fjerkræ svømmede videre.

Aktivitetsniveauet er højt hos en odder. Ustandseligt er den i bevægelse. Det samme er forbrændingen. 1-2 kilo

føde er en normal ration for en voksen odder på en halv snes kilo.

Til sammenligning skulle et menneske på 80 kilo æde 10-20 kilo mad om dagen.

Og nogen kostforagter er odderen altså ikke. Ud over hovedføden af fisk kan den æde padder, rejer, mus og så

altså vandfugle som blishøns, måger og ænder.

En stærk og sulten odder er i stand til at trække en fuldvoksen gråand med sig i dybet.

Ved sin blotte tilstedeværelse dér midt om dagen i mågernes koloni var odderens slanke krop med til at sætte en

elegant streg under den kendsgerning, at dyret for alvor har fået en renæssance i vores fauna som et naturligt

hjemmehørende rovdyr og en efterhånden vidt udbredt art.
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Odder i hættemågekoloni jager unge.

Omkring 1980 blev det skønnet, at der kun levede 100-200 oddere i Danmark.

De fandtes praktisk talt alle i søer, bække og åer, der var i kontakt med Limfjordens nordvestlige del.

I kraft af knoglefund ved man, at odderen har levet i Danmark i cirka 9.000 år, og den har været vidt udbredt over

hele landet på nær Bornholm.

Men for bare 40 år siden, var pattedyret altså på nippet til helt at forsvinde fra vores natur.

I dag bliver den danske bestand af oddere skønnet til at tælle flere end 1.000 dyr.

I praksis er det umuligt at være præcis, hvad angår antallet af oddere i naturen, for dyret kan ikke tælles, da det i

reglen lever sit liv i ly af nattemørke.

Men dens tilstedeværelse kan registreres ved hjælp af spor eller ekskrementer, og dens territorier kan kortlægges.

Hvert 6. år bliver der lavet en landsdækkende feltundersøgelse af de danske odderes udbredelse. Kontinuerlige

tællinger er et krav fra EU til Danmark.

Blandt andet derfor ved man, at den danske odderbestand med afsæt i Thy og det nordvestjyske fjordlandskab

har bredt sig, så der i dag lever oddere i det meste af Jylland.
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Og i 1995 blev der på Vestsjælland opdaget en lille bestand af oddere.

Modig hættemåge på nakken eller rettere ryggen af odder.

Odderens fremgang tager blandt andet afsæt i forskning og forvaltning af en truet art.

Efter årtier med en til tider intensiv jagt på oddere blev dyret i 1967 fredet, uden at det dog med det samme førte

til fremgang.

Mange af odderens levesteder i åer og vådområder var i løbet af 1900-tallet blevet voldsomt forringet på grund af

dræninger og udretning af snoede, strømmende fiskerige vandløb til dovne kanaler.

Det danske vandmiljø var generelt i en horribel forfatning dengang for cirka 40 år siden, da odderbestanden var

på et lavpunkt.

I midten af 1980'erne blev der så af det daværende Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) sat fokus på odderens

krise, da de første danske undersøgelser af det dykkende pattedyrs levevilkår blev søsat.

Undersøgelserne førte til regler for såkaldte stopriste i ruser. Ristene af metal skulle forhindre oddere i at

svømme ind i fiskeredskaberne og drukne.

De blev en væsentlig del af den danske livsforsikring for de dykkende dyr.
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Også trafiksikkerheden på land blev øget for de sjældne pattedyr.

Siden slutningen af 1980'erne er der primært i Nordvestjylland og Midtjylland anlagt flere end 400 såkaldte

faunapassager, hvor åer løber under broer.

Passagerne er smalle stier af grus og kampesten eller flydende pontoner af træ, der gør det muligt for odderne at

komme sikkert under trafikerede veje.

Odder i vandet.

Hvert år de seneste par årtier har odderen i gennemsnit bevæget sig en halv snes kilometer længere væk fra sit

kerneområde i Limfjordlandskabet med dets mange vandveje.

Mange jyske havne og marinaer huser oddere i disse år, og hvem ved, om odderen vil gøre ræven kunststykket

efter og blive en tillidsfuld bybo.

Vandvejen synes i hvert fald banet for endnu flere danske oddere.

Så er hættemågerne og de andre kolonirugende fugle med reder, æg og unger på jorden advaret.
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- Sky, smidig og større end man tror

En voksen hanodder vejer 10-12 kilo, men der er fundet eksemplarer på 15-16 kilo. Det er mere end dobbelt så

meget, som en hanræv vejer.

Odderen overrasker mange mennesker ved sin størrelse, hurtighed og mobilitet både til vands og på land.

Hvis man er heldig at opleve en odder i terrænet, kan man fornemme, at den hurtigt kan komme kilometer vidt

omkring ligesom en ræv.

Odderen er et mårdyr i familie med grævlingen og minken.

Det sker, at odderen foretager lange vandringer over land for at opsøge nye levesteder.

En odder på land har en karakteristisk skrutrygget profil, men dyret er også adræt, når det er ude af vandet. 

Det er dog i det våde element, at odderens fysik kommer til fuld udfoldelse. Den er så hurtig, at den kan indhente

selv gedder og laksefisk.

En odder kan være neddykket i 6-7 minutter. Ofte kan man følge en odders rute under vandet, fordi en stribe af

luftbobler tegner sig på vandoverfladen, som dyret kommer frem.

Odderens pels er ekstremt tæt og rig på dækhår og uldhår. Cirka 50.000 hår pr. kvadratcentimeter gør

odderpelsen vandskyende og isolerende varm. Det er forklaringen på, at jægere i gamle dage så et attraktivt

pelsdyr i odderskikkelsen.
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