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Hugin og Munin
Dagligt, hele året rundt høres Hugin og Munins dybe, grove og vidtlydende ”Rårk” i luften
over Sønderballe Hoved, og ”Den gamle redaktør” føler sig helt hensat til Den nordiske Mytologi.
Hugin og Munin er Odins to ravne, som hver dag flyver ud i verdenen og hver aften kommer
tilbage og fortæller Odin, hvad der er sket rundt omkring.
Hugin betyder, ”at have i tankerne” og Munin ”han som mindes”. De to ravne er altså dem, der
tænker mere over tingene og husker længere end almindeligt.

Odin, der også kaldes "ravnegud", sender sine ravne ud om morgenen; når de kommer tilbage,
fortæller de ham, hvad der sker i verden.

Ravnen er vores største kragefugl og den af vore fugle, som har den største hjerne.
Den er er kendt for sin store intelligens, og som andre kragefugle har den en formidabel evne
til problemløsning. Laver man f. eks. et forsøg, hvor man lader et stykke kød hænge i en snor
ned fra en pind, vil ravnen for at kunne få fat i kødet,
sætte sig på pinden og trække snoren gradvist op ved at
holde på løkken med foden, imens den "trin for trin"
afkorter snoren med næbbet. For 4 ud af 5 ravne lykkes
det første gang, de forsøger.
Ravne iagttager, hvor andre ravne begraver deres føde,
og husker disse fødedepoters lokalisering, så de kan
stjæle fra hinanden. Ja, de kan endog lade som om de
skjuler føde, uden faktisk at gøre det, for tilsyneladende
at forvirre andre artsfæller, som kikker på.
Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev.

Ravnen var indtil midten af 1800-tallet almindelig i hele landet, men blev efterfølgende efterstræbt af mennesker. Årsagen hertil var dels dens skadelighed på vildtet og dels overtro. Man
troede, at ravne stod i forbindelse med de onde kræfter/magter. Desuden var den upopulær på
grund af dens natur som ådselsæder.
I 1950 var arten næsten udryddet og bestanden nede på kun 16 par. Men efter totalfredningen i
1960 har bestanden været i god fremgang. Antallet af ynglepar angives nu til omkring 500 –
700 par.
Forældrefuglene holder sammen parvist hele året og livet ud; - de kan blive op til 20 år gamle.
Ravneparret har et stort territorium, hvilket bevirker, at der kun er plads til et ravnepar på Sønderballe Hoved.
Ravnen er opportunistisk og altædende, og foretrækker hovedsagelig ådsler og opsøger ihjelkørte og syge dyr. Men den tager også insekter, mus, rotter, padder og krybdyr, æg og fugleunger, og kan endog overmande harer og andre mellemstore pattedyr.

Det foranderlige landskab 1.
I foråret 2008 kunne de, som vovede sig ud til skoven på Sønderballe Hoved glæde sig over, at
landskabet var blevet beriget med en omkring 1 tdr. land stor sø; - ”Knuds Sø”, - til glæde for
ænder, blishøns, et svanepar og alskens krapyl, som lever i eller ved et vandhul.

Men i dagens Danmark forandres landskabet hurtigt, og i maj 2009 var søen forsvundet igen .

Hvorfor hedder svinget HELFEN ?
I forbindelse med årets sommerfest blev spørgsmålet ”Hvorfor hedder svinget Helfen” ? (første
vejsving på Diernæsvej syd for Den gamle skole) rejst.
Krista Ejlersen (Sønderballe Hoved 2) er fremkommet med følgende forklaring:
”Jeg tror, det er opkaldt efter markerne, der inden jordombytningen i 1947 – 48 hed Nørre
Helfenne og Søndre Helfenne.
Før i tiden blev græsset holdt nede og hækken klippet.
I svinget er der også et gammelt træ med en sten med årstallet 18??
Ved det næste sving på Diernæsvej var der en mergelgrav, som blev kaldt ”Dragonvandstedet”. Mergelgraven er nu fyldt op. Efter sigende druknede her en dragon i treårskrigen
(Slesvig-Holstensk borgerkrig mod Danmark i 1848 - 1850) da han ville vande sin hest.”

Mårhunden
Ifølge pålidelige kilder har en (til flere) ædruelig(e) person(er) set en
mårhund i Sønderballe.
Hvad er det nu for en tingest - Mårhunden ?
Mårhunden stammer fra Østasien. Fra 1928 og særligt i årene 194855 udsatte man over 9.000 mårhunde i den vestlige del af det daværende Sovjetunionen for at berige pelsdyrfaunaen.
Herfra har arten spredt sig gennem Østeuropa til Tyskland, sydpå til
de nordlige dele af Østrig og Ungarn, samt nordpå til de Baltiske
lande, hele Finland samt de nordlige dele af Sverige og Norge.

I Danmark er der gjort sporadiske fund af mårhund i Jylland og på Fyn. Disse individer menes
alle at være undslupne eller udsat.
Lørdag den 29. august 2009 blev en nedkørt mårhund fundet ca. 2. km. øst for Tønder ved St.
Emmerske. Der er flere gange meldt om mårhunde i Sønderjylland, men det er første gang at
man har siddet med et håndgribelig bevis. Tidligere er der skudt og nedkørt flere mårhunde i
det midtjyske, som antagelig er undslupne dyr, der har etableret mindre bestande.
Mårhunden er en såkaldt invasiv art (det vil sige plante- og dyreart, der af mennesket er blevet
flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt) og må
derfor jages hele året rundt under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn.
Skov- og Naturstyrelsen opfordrer jægerne til at være opmærksomme på evt. mårhunde og forsøge at nedlægge dem.
Hvorfor er mårhunden uønsket i vort landskab ?
Mårhunden er et alsidig og effektivt rovdyr, der ligesom minken og vaskebjørnen, kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og grævling. Den vil ligeledes kunne udgøre en trussel mod fugle og små pattedyr, da disse ikke er vænnet til dette rovdyr.
Mårhunden går i hi om vinteren ligesom grævlingen.
Mårhunden måler 50-80 cm, halen er ca. 18 cm
lang, - højden over skulderen er ca. 20 cm. Den
vejer op til 10 kg.
Pelsens farve varierer i gullige, rødlige og grålige
toner blandet med sorte hår på ryggen og skuldrene.
Hals, bryst, oversiden af halen samt de slanke ben
er typisk sorte eller sortbrune. Pelsen er kraftig,
særligt om vinteren og halen er stor og busket. Den sorte ansigtsmaske, der dækker øjnene og
underansigtet, samt den hvide snude kan få mårhunden til at ligne en vaskebjørn.
Mårhundens spor virker mere rundt end spor af ræv og hund. Mårhunden har fire små trædepuder, der alle er tæt på mellempuden. Tæerne er spilet regelmæssigt ud. Til sammenligning er
hundens spor lidt aflangt og tilspidsende ud mod de to forreste trædepuder. Folden mellem de
forreste trædepuder og mellempuden står nærmest på tværs af sporet. Rævens spor er mere
aflangt end både hundens og mårhundens. Hos ræven står folden mellem de forreste trædepuder og mellempuden nærmest på langs med sporet.
Det kan særligt være svært at skelne spor mellem mårhund og hund. Det er en god ide at studere spor over en lang strækning for at finde sporets karakteristika.

Julemanden
Jagten på tykvommede, hvidskæggede, rødmossede mænd med buldrende latter og børnetække
er gået ind. Så stor er efterspørgslen, at genkender du dig selv i profilen, kan du måske tjene en
skilling som gavegiver i december måned. Henvend dig lige nu på www.dask-online.dk.
tti

