Syddemaen
Syltemaden hed tilbage i 1600-tallet Syddemaen. Sydde kommer
fra et gammelt dansk ord sudda, der betyder “en med vædske
gennemtrukket masse”. Og made er et kendt ord for eng. Så
Syltemade betyder “våde enge”, som man også oplever dem i dag,
når man færdes på stien ved åen. Langs ådalen har ﬂere gårde og
huse særprægede navne som Møntenselle (Myntens Elle), Slåenhjelm, Æresager (Ehridtz Ager), Nøjsomhed og Flidsbo.
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Sydfyn

De syge ved Eskilds Kilde

Engvanding
Et par steder i ådalen ses rester af et engvandingsanlæg. Det er
formentlig bygget sidst i 1800-tallet. Efteråret og forår holdt man
åvandet tilbage med et stemmeværk, så engen blev oversvømmet.
På den måde blev engen beskyttet mod nattefrost og gødet med
næringsstoffer fra de omkringliggende marker. Det gav en bedre
høhøst, og man kunne så holde ﬂere kreaturer på de øvre marker
om vinteren og dermed øge produktionen af mælk, smør og ost.
Således levede også Syltemaden op til det gamle ord om at “eng
er agers moder”.
Engvandingsanlæg.

Et dramatisk landskab dannet af is og smeltevand
Ådalen er dannet under istiden af en rivende strøm af smeltevand,
der skyllede grus og sten med sig. Nord for Syltemade Ådal ligger
søerne Sørup, Hvidkilde, Nielstrup og Ollerup som en perlerække
i en bred dal. Isranden lå i den periode ved Ollerup Sø. Den brede
dal med søerne har retningen øst-vest, men bliver smallere og mere
skarpt nedskåret, hvor den løber mod syd ned i Syltemade Ådal.
Den brede del af dalen kan være dannet som en tunneldal, hvor
en smeltevandsﬂod har udgravet en dal under gletcheren, og de
dybeste steder ses i dag som de ﬁre søer.
Hvor smeltevandet kom ud under gletcheren og fortsatte mod
havet, udhuledes efterhånden den 20 meter dybe erosionsdal,
vi i dag kender som Syltemade Ådal.

Den vigtige afgræsning
Den fredede ådal rummer ﬂere beskyttede og sjældne naturtyper:
kildevæld, eng, mose, stævningsskov, overdrev og strandeng.
Det giver en enestående artsrigdom af planter, fugle, insekter og
svampe som trives i det lysåbne kulturlandskab, og som Danmark
gennem internationale aftaler har forpligtet sig til at bevare. Derfor
samarbejder Svendborg Kommune med lodsejere i ådalen om afgræsning og pleje af området. Stien langs åen går således gennem
klaplåger ind til de forskellige dyrefolde.
Ådalen er privatejet. Tag hensyn til de græssende dyr.
Gå kun på stierne, og hold hunden i snor hele året.
Der er næsten hele året meget vådt i ådalen,
så husk gummistøvlerne!
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I skrænterne udspringer ﬂere steder kildevæld. Et af disse, som er
beliggende på østsiden af åen, kaldes Eskilds Kilde. Den nævnes
i 1769 i en præsteindberetning: ”..en liden kilde, som kaldes
Eschilds Kilde, hvis vand er af en særdeles klarhed og smag.. kan
man ved levninger af klude og pjalter erfare, at der ere de som ved
Sct. Hans tiider betiener sig af vandet.” Der hentydes til, at syge
og svagelige personer søgte helbredelse ved kilden ved at bade og
drikke ved kilden og dernæst efterlade et stykke af deres tøj eller
bandager på et “kludetræ”. Herved befriede man sig for sygdommen, som blev overtaget af træet.
Da naturens kræfter var stærkest omkring Sct. Hans, mente man
at dette også gjalt kildernes vand, derfor var kilder af den art mest
besøgt omkring midsommer.
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