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Natravn	  (Caprimulgus	  europaeus)	  
Natravne	  (Caprimulgidae)	  
	  
Kendetegn	  
Natravnen	  har	  en	  længde	  på	  25-‐28	  cm	  og	  et	  vingefang	  på	  52-‐58	  cm.	  En	  langstrakt,	  meget	  kortbenet,	  
godt	  kamufleret	  mørkt	  gråbrun	  fugl	  med	  gullige,	  brunlige	  og	  grålige	  pletter	  eller	  striber,	  et	  kort,	  bredt	  
næb,	  som	  er	  noget	  fladtrykt	  og	  nedadbøjet	  samt	  store,	  mørke	  øjne.	  Undersiden	  er	  fint	  tværbåndet.	  
Hannen	  kendes	  på	  hvide	  pletter	  på	  de	  yderste	  halefjer	  og	  nær	  vingespidsen.	  	  	  
Sangen	  høres	  efter	  solnedgang	  og	  er	  en	  smuk	  monotom	  snurren	  med	  skiftende	  tonelejer.	  Som	  vores	  
bardoms	  pap	  på	  cykeleger	  eller	  en	  fjern	  knallert.	  Kaldet	  er	  et	  klangfuldt	  "kryit". Den	  syngende	  han	  kan	  
også	  frembringe	  en	  advarende	  klappende	  lyd	  ved	  at	  slå	  vingerne	  sammen.	  	  
I	  flugten	  er	  natravnen	  helt	  lydløs	  og	  akrobatisk	  med	  sidekast,	  stigninger	  og	  hurtige	  glid.	  
	  
Forveksling	  
Når	  natravnes	  høres	  eller	  ses	  i	  den	  åbne	  fyrreskov,	  kan	  den	  ikke	  forveksles	  med	  andre	  fuglearter.	  

	  

	   	  
Natravn	  (INN)	   Nyklækket	  natravn	  (INN)	  

	  
Føde	  og	  levevis	  
Føden	  består	  udelukkende	  af	  forskellige	  nataktive	  insekter,	  som	  fanges	  i	  flugten.	  Natravnen	  jager	  ved	  
hjælp	  af	  synet	  og	  har	  omkring	  det	  korte	  næb	  små	  stive	  børster,	  som	  hjælper	  til	  at	  lede	  insekterne	  ind	  i	  
det	  enorme	  gab.	  	  
Natravnen	  er	  en	  trækfugl	  som	  overvintrer	  i	  Øst-‐	  og	  Sydafrika.	  Fuglene	  ankommer	  til	  Danmark	  i	  midten	  
af	  maj	  og	  forlader	  landet	  igen	  i	  august-‐september.	  
Den	  ynglede	  tidligere	  på	  lyngheder,	  men	  i	  takt	  med	  hedens	  opdyrkning	  har	  arten	  skiftet	  ynglebiotop	  og	  
træffes	  nu	  først	  og	  fremmest	  i	  åbne	  fyrreskove	  på	  tør	  og	  sandet	  bund.	  Yngleområdet	  skal	  være	  relativt	  
åbent,	  men	  gerne	  med	  større	  træer,	  da	  dette	  betyder	  mange	  nataktive	  insekter,	  som	  udgør	  natravnens	  
føde.	  Plantager	  med	  mange	  mindre	  skovrydninger	  er	  ideelt	  for	  natravnen.	  	  
	  
Yngler	  første	  gang	  knap	  et	  år	  gammel	  og	  lever	  normalt	  i	  sæsonægteskab.	  De	  to	  æg	  lægges	  direkte	  på	  
jorden	  fra	  begyndelsen	  af	  juni	  og	  udruges	  i	  hovedsagen	  af	  hunnen	  på	  16-‐18	  dage.	  Når	  ungerne	  er	  ca.	  
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13	  dage,	  lægges	  måske	  kuld	  nr.	  to,	  som	  hunnen	  alene	  tager	  sig	  af.	  Hannen	  tager	  sig	  så	  af	  det	  første	  
kuld.	  Ungerne	  er	  flyvefærdige	  efter	  30-‐35	  dage.	  
Natravnen	  er	  inaktiv	  om	  dagen,	  hvor	  den	  raster	  på	  jorden	  eller	  i	  et	  træ.	  Fjerdragten	  sørger	  for	  at	  
kamuflere	  fuglen,	  så	  den	  er	  svær	  at	  opdage.	  
 
Nationalpark	  Thy	  
I	  1800-‐tallet	  var	  natravnen	  en	  almindelig	  fugl	  på	  de	  jyske	  heder,	  men	  dette	  er	  ikke	  længere	  tilfældet,	  
især	  på	  grund	  af	  opdyrkning	  og	  tilplantning.	  I	  takt	  med	  at	  hederne	  er	  forsvundet,	  har	  natravnen	  
formået	  at	  tilpasse	  sig	  til	  åbne	  nåletræsbevoksninger,	  og	  den	  danske	  bestand,	  som	  i	  dag	  anslås	  til	  5-‐
600	  par,	  menes	  at	  være	  rimelig	  stabil.	  Tilbagegangen	  på	  europæisk	  plan	  tilskrives	  udover	  tilplantning	  
og	  tilgroning	  et	  øget	  pesticidforbrug	  og	  dermed	  effektiv	  udryddelse	  af	  natravnens	  fødekilder.	  
	  
I	  klitplantagerne	  og	  langs	  kanterne	  ud	  til	  hederne	  yngler	  natravnen.	  Hvis	  man	  en	  sen	  aftenstund	  i	  
mørkningen	  i	  juni–juli	  går	  en	  tur	  i	  en	  af	  plantagerne,	  og	  man	  pludselig	  hører	  en	  snurrende	  lyd,	  er	  det	  
natravnen,	  man	  hører.	  Den	  frembringer	  en	  snurrende	  lyd,	  når	  den	  forsvarer	  sit	  territorium	  eller	  er	  i	  
ynglestemning.	  Fuglen	  er	  ret	  så	  tillidsfuld,	  og	  hvis	  man	  bevæger	  sig	  forsigtigt,	  får	  man	  helt	  sikkert	  også	  
fuglen	  at	  se,	  når	  den	  flyver	  rundt	  ved	  nattetide	  efter	  insekter.	  	  
I	  en	  rapport	  fra	  2007	  om	  bestanden	  af	  natravn	  på	  udvalgte	  lokaliteter	  i	  Thy	  	  fremgår	  det,	  at	  arten	  
næsten	  har	  fordoblet	  bestandene	  i	  fire	  af	  plantagerne	  i	  Nationalpark	  Thy	  i	  perioden	  fra	  1994-‐95	  til	  
2007.	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  som	  en	  statusrapport	  med	  prognoser	  for	  artens	  fremtidige	  muligheder	  
i	  klitplantagerne	  i	  Thy	  i	  forbindelse	  med	  overgangen	  til	  ”naturnær”	  skovdrift.	  Der	  er	  en	  begrundet	  frygt	  
for,	  at	  denne	  ændring	  i	  skovdriften,	  hvor	  der	  ikke	  fremover	  bliver	  lavet	  større	  rydninger,	  på	  lang	  sigt	  vil	  
medføre	  en	  tilbagegang	  i	  antallet	  af	  ynglende	  natravne.	  Omvendt	  vil	  de	  store	  rydninger	  i	  overgangs-‐
zonerne	  mod	  vest	  begunstige	  natravnen.	  	  
I	  2007	  ynglede	  der	  i	  alt	  60	  par	  natravne	  i	  plantagerne	  Stenbjerg,	  Tvorup,	  Vilsbøl	  og	  Tved.	  
Nationalpark	  Thy	  er	  et	  kerneområde	  for	  natravnen	  i	  Danmark.	  

	  
Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   Maj	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Okt	   Nov	   Dec	  

	  
Sikre	  steder	  at	  opsøge	  natravnen:	  
Langsande	  i	  Tved	  Klitplantage.	  P-‐plads	  ved	  Tved	  Kirke.	  (GPS	  57.055142,	  8.657401)	  
Tvorup	  Plantage.	  P-‐plads	  på	  Egebaksandevej.	  (GPS	  56.963828,	  8.472935)	  
Lodbjerg	  Plantage.	  P-‐pladsen	  ved	  Lodbjerg	  Fyr.	  (GPS	  56.823487,	  8.263507)	  
	  
Natravnen	  og	  mennesket	  
Der	  knytter	  sig	  megen	  overtro	  til	  fuglen,	  bl.a.	  fordi	  den	  flyver	  om	  natten.	  Det	  hedder	  sig,	  at	  det	  varsler	  
ulykke,	  hvis	  man	  ser	  gennem	  "hullet"	  i	  vingen,	  fremkaldt	  af	  den	  hvide	  vingeplet.	  Fra	  gammel	  tid	  er	  
natravnen	  blevet	  kaldt	  gedemalker,	  fordi	  man	  troede,	  at	  den	  levede	  af	  at	  malke	  geder	  om	  natten,	  når	  
den	  fløj	  omkring.	  	  
	  
Der	  er	  mange	  eksempler	  på	  beskrivelser	  af	  natravnen	  i	  prosa	  og	  poesi:	  
”Natravnen	  er	  de	  jyske	  plantagers	  fornemste	  fugl.	  -‐Almuen	  har	  gennem	  århundreder	  betragtet	  den	  
som	  en	  taternatur.	  Snarere	  er	  den	  en	  bohême	  i	  vor	  vingede	  fauna.	  Den,	  der	  mødte	  natravnen,	  glemte	  
aldrig	  dens	  besynderligt	  tumlende	  	  flugt	  over	  de	  stille	  hedeskove.	  Hændte	  det,	  at	  man	  første	  gang	  
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så	  fuglen	  en	  sommernat,	  mens	  tusmørket	  svøbte	  sig	  om	  landet,	  føltes	  det	  uvilkårligt,	  som	  var	  det	  
selve	  nattens	  fred	  og	  sjæl,	  man	  så	  -‐	  på	  lange,	  sikre	  vinger.	  -‐	  Hvad	  enten	  man	  hører	  fuglenes	  parringsspil	  
eller	  ser	  dem	  jage	  i	  sommernattens	  tågeslør	  med	  vidt	  opspilet	  gab	  i	  bølgende	  insektsværme,	  er	  der	  
over	  hele	  natravnens	  færd	  netop	  dette	  sælsomme,	  der	  skabte	  myterne	  og	  gav	  overtroen	  grobund.”	  
	  
Thorvald	  	  Kjær	  og	  Ib	  Paulsen	  


