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Fuglestemmer 
og dufte i ådalen 
I april, maj og juni er det særlig 
dejligt at gå i Syltemade Ådal: 
Der er endnu ingen myg, områdets 
spændende fl ora viser sig fra sin 
smukkeste side, og ikke mindst 
kan man lytte til over tyve arter af 
småfugle, der synger i de forskel-
lige biotoper: mose, eng, rørskov, 
pilekrat, skov og overdrev. Måske 
Fyns bedste sted at høre fugle-
stemmer. 
Den fi ne duft fra vandmynte og blom-
strende hvidtjørn, bækken der kluk-
ker i slyngningerne og et dansende 
guldsmedepar, gør en tur langs 
Syltemade Å til en sjældent dejlig 
naturoplevelse for alle sanser.

Ikke kun en Morten Korch-kulisse
Men landskabet her er ikke bare 
en kulisse fra en svunden tid før 
1950erne, da der stadig var økonomi 
i at lade dyr afgræsse enge og 
overdrev. 
De mange forskellige naturtyper og 
levende organismer er dele af et 
sammenhængende kredsløb, hvor 
f.eks. en plante som trævlekrone er 
afhængig af afgræsning og en fugtig 
jordbund, og naturligvis bestøvning 
fra insekter. Hvor engperlemor-
sommerfuglen foretrækker at lægge 
sine æg på mjødurten. Og hvor vand-
stæren om vinteren overlever på en 
diæt af vårfl uelarver fra åen.

Kvælstof truer ådalens artsrigdom
Balancen og dermed artsrigdommen 
kan imidlertid let forstyrres. 
F.eks. vil et stort nedfald af luftbårent 
kvælstof gøde enge og overdrev, så 
de mindre næringskrævende planter 
overgroes af en høj, ensartet vegeta-
tion af brændenælder, dueurt og vild 
kørvel. Stort set det samme sker, hvis 
afgræsningen af enge og overdrev 
ophører. 

Kalkrige kildevæld
Et specielt sjældent samspil mel-
lem arter ses omkring kildevæld på 
skrænterne, hvor iskoldt, kalkrigt, 
rent grundvand vælder frem og løber 
til åen. Her trives planter, mosser og 
insekter, der ynder det særlige miljø. 
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Signaturforklaring

Trævlekrone (til venstre) 
og skovkogleaks trives på 

de våde enge 
og ved ådalens kildevæld.

Rørsanger yngler 
og lever i rørskoven. 
Sangen: Skurrende 
toner i roligt, mono-
tont tempo, gentages 
2-3 gange.

Kærsanger yngler 
og lever i fugtige om-
råder med høje urter. 
Sangen: En konstant 
strøm af fl øjtende, 
skurrende, klikkende 
toner i højt tempo.

Rørspurv yngler og lever 
i rørskov, buske høje siv i 
fugtige områder. 
Sangen: et kort og lang-
somt sip sip sip si-lip.

Mjødurt har 
utallige gode 
egenskaber som 
lægeplante.

Rørhøg han og hun i fl ugt.
Rørhøgen fi nder sin føde og yngler i det store 

rørskovsområde mod syd.

Butsnudet frø blander sig i 
koret af fuglestemmer med 
en ru knurren. 
Den yngler og kan høres 
på de våde enge i det 
tidlige forår.

Blåbåndet pragtvandnymfe. 
En af Danmarks ca. 
50 guldsmedearter 
- her på 
engkabbeleje

Nattergalen yngler i tæt, 
skyggefuld løvskov 
i fugtige områder.       

Sangen: Serier af triller 
med karakteristiske, 

klukkende slag. 
Høres mest i slutningen 

af maj.
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