Vibe (Vanellus vanellus)
Viben er 28-30 cm lang og har et vingefang på 67-72 cm. Det er en relativ stor
vadefugl kendetegnet ved en lang, tynd nakketop. Den har en sort strube og mørk
overside med grønlig og lilla metalglans. Undersiden er hvid. Hannen har den
længste top og har en helt sort strube og ansigt. Hunnen har mere beskedne farver,
en kortere top og mere hvidt bryst.
Viben er Danmarks talrigeste vadefugl men er desværre i tilbagegang, primært pga.
ændret landbrugsdrift med færre græssede engarealer og mere intensivt landbrug.
Viben trækker sydpå om vinteren og ses derfor mest om sommeren og i træktiden.
Den ankommer til de danske ynglepladser i marts måned. Hannen markerer
territoriet med en meget karakteristisk sangflugt. Den afgiver en brummende lyd fra
vingerne, og stemmen lyder som ”vuii-o-voiip-vip-vip-euvii”, der har givet viben sit
navn. Sangflugten starter med en lav flaksen over jorden, herefter stiger viben
syngende op til 10 meter over jorden, hvorefter den laver et styrtdyk mod jorden.
Viben yngler på strandenge, åbent agerland o.l. Den foretrækker fugtige områder
med lav nedgræsset vegetation, da sådanne områder indeholder flest insekter,
orme og andre fødeemner. (Naturbasen.dk)
Viben har en effektiv måde at fange regnorme på. De står og stepper på det samme
sted på engen eller marken. De stepper så hurtigt, at det sender vibrationer ned i
jorden, så regnormene søger op til overfladen, måske fordi de tror, det regner.
Regnorme kommer op til overfladen under regnvejr, da et godt regnskyl er den
hurtigste måde, de kan sprede sig til nye steder på. Den fugtige luft under regnvejr
er også nødvendig for, at regnormene kan overleve over jorden i længere tid. Vibens
stepdans skaber de samme vibrationer i jorden, som når regndråberne rammer
jordens overflade, og regnormene kommer ofte hurtigt op til overfladen.
(Jyllands-Posten.dk)
I kan se denne video om vibens stepdans og finde mere undervisningsmateriale her.

