Velkommen til
Fugleværnsområdet
T→
LIN
SK
VN
DO

Gulstav Mose

GULSTAV MOSE

Sydlangeland
RESERVATGRÆNSE

0

I september og oktober trækker mange fugle ud
fra Langelands sydspids. Fra Dovns Klint kan der
hvert år tælles tusindvis af rovfugle, duer og
småfugle. Op til 25.000 ringduer og 100.000
bogfinker er talt på blot én dag.
De fleste fugle er ikke glade for at flyve over
havet. Derfor virker Langelands sydspids som en
flaskehals, hvor fuglene koncentreres, før turen
går videre over Østersøen. Det bedste trækvejr
er en let, sydlig vind med god sigt og solskin, så
luften over jorden opvarmes og danner termik.
Denne luftstrøm udnytter rovfuglene til at skrue
sig højt til vejrs, før de glider ud over Østersøen
mod Tyskland.

300m

Fugleværnsområdet Gulstav Mose
Gulstav Mose er på 7 hektar. Mosen blev købt
som naturreservat af Fugleværnsfonden i 1971 for
at genskabe og bevare mosens rige natur og
fugleliv.
Kørselsvejledning: Gulstav Mose ligger ca. 500 m
nord for Dovns Klint på Langelands sydspids.
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Trækfugle i tusindvis
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Gulstav Mose

En genskabt naturperle

Et tågehorn i rørskoven

Gulstav Mose er et såkaldt ekstremrigkær – en
naturligt næringsrig mose på kalkbund. Her
vokser flere sjældne planter, bl.a. orkidéer, som i
maj farver engen lilla. Disse ses fint fra vejen.
Fra fugletårnet kan man se, at mosen består af en
mosaik af små vandflader, blandet med
sivholme. På engen står spredte tornebuske. Den
varierede natur giver gode levevilkår for et stort
antal ynglefugle. En af dem er den rødryggede
tornskade, der lever af både insekter, mus og
fugleunger, som den ofte spidder på en torn.

I starten af 1960erne blev Gulstav Mose,
ligesom mange andre fuglerige vådområder
forsøgt afvandet og opdyrket. Heldigvis uden
succes, da mosen var for våd til landbrugsdrift.
I 15 år henlå den som våde enge og groede
med årene så meget til, at fuglene forsvandt. Da
Fugleværnsfonden i 1971 købte mosen ynglede
der kun ét vibepar i området. Vi fik derfor
udarbejdet en plan for, hvordan mosen kunne
genskabes. Bl.a. har en dæmning siden 1980
holdt vandet inde i mosen, til glæde for ænder,
lappedykkere, blishøns og andre vandfugle.
Ca. 40 arter yngler i dag i området.

En af Gulstav Moses sjældne ynglefugle er
rørdrummen. Det er en sky fugl, som kan være
svær at opdage, da den er en mester i camouflage. Til gengæld er dens karakteristiske
pauken ikke til at tage fejl af: En dyb, hul lyd,
der lyder som et tågehorn, eller som når man
blæser over åbningen på en vinflaske. Rørdrummen lever bl.a. af fisk og af de mange
frøer, som lever i mosen.
I maj og juni kan man også være heldig at
opleve den smukke karmindompap synge fra
en trætop i skovbrynet. Fuglens sang lyder som
en velkomsthilsen: “Pleased to meet you”.

Rørskovens rovfugl
Rørhøgen er rørskovens rovfugl. Fra april til
oktober kan man opleve den glide let hen over
tagrørene med vingerne i V-stilling, på jagt efter
mosegrise og fugle. I yngletiden sørger hannen
for mad til familien. Byttet afleveres ofte til
hunnen i luften over reden.
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