
Fugletur i Tude Ådal. 

Søndag d. 31. maj 2015 kl. 7 mødtes 4 mennesker ved 

Trelleborg museum for at gå langs Tude Å til Bildsøvejen ved 

Næsby strand. Turen var et samarbejde mellem DOF 

Vestsjælland, Fuglenes Dag, og DN Slagelse. 

 De ca. 2 km2 blev fredet i 1991 og trampestien blev udpeget 

som en del af fredningen. Også i år er et stort vådområde projekt 

for Tude Ådal under udarbejdelse med bl.a. igangværende 

lodsejerforhandling. I det fredede område betyder det især en 

øget landskabspleje, mens der kommer store, nye vådområder 

på ca. 450 ha syd for Tude Ås udløb i Storebælt. 

 

Vejret var halvskyet, køligt 

(10-14 °C) og blæsende. Vi 

fulgte stien rundt om 

Trelleborg (fra ca. 980), 

passerede engene ved 

Vårby Å og fulgte så 

trampestien næsten til 

Bildsøvej. Stien var som tidligere år dårligt holdt med højt græs, 

flere fugtige kvægpassager og nedhængende grene ved stenterne 

ved Vejlagervej. Mellem Pine Mølle og Bildsøvej ved Næsby Strand 

gik der godt 10 tyrekalve med spidse horn på engene. Engene med 

Maj-gøgeurter var ved at springe i Kæmpe-Bjørneklo. Maj- gøgeurt 

stod med fine bestande mange steder.  

 

Blæsten gjorde det af og til svært at høre de forskellige 

fuglestemmer. Vi fik dog hørt et par Nattergale udmærket, samt 

syngende Kærsanger og Gulbug, der havde travlt med at efterligne 

andre fuglestemmer. Vi hørte mange Sivsangere der af og til svang 

sig op over rørene i en svirrende sangflugt. Desuden hørte vi 

Rørsanger, Munk, Havesanger, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger og Gransanger. Tre Rørhøge søgte 

føde lavt over rørskoven og et par Gøge kukkede. Mange Rørspurve sang deres simple sang højt i rørene. 

Vi så flere fine bestande af Maj-Gøgeurt på engene med flere hundrede eksemplarer. Trævlekrone sås 
enkelte steder i de fugtige enge og Engkabbeleje var 
næsten afblomstret. Desuden sås Kornet stenbræk, 
Engnellikerod og Strand-kvan. Kæmpe-Bjørneklo 
breder sig desværre langs hele ådalen og søges kun 

holdt ned i starten ved Vårby Å. 

Vi så et par smukke rødbrune rådyr og fire Okkergule 
randøjer. Vi spiste frokost ved udsigtspladsen øst for 
Pine Mølle og var tilbage ved Trelleborg kl. 11. 
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