
Fuglestemmer.
Mange af os har nok en eller flere fuglestemmer som vi venter med længsel efter at høre om foråret, for 
det er et tegn på at foråret er på vej. Feks. når solsorten eller lærken høres midt februar ved vi godt at der 
er langt til lun forår, men vi er på vej. Men når svalen høres, så det forår og alt starter på ny ude i naturen.

Uanset hvilket tidspunkt af døgnet du bevæger dig ud på, så er det muligt at høre fuglene synge. Dog er der
flest der synger fra 1 ½ time før solopgang til lidt efter solnedgang. Det er hannerne vi hører synge, det gør 
de for at tiltrække hunnerne og så synger de ”Hold afstand” til de andre hanner.

Alle fuglestemmerne er fra  www.fuglestemmer.dk de fleste almindelige fuglestemmer i Danmark sammen 
med et billede.  

    Solsort.
Solsorten er kendt af de fleste. Sangen er melodisk og varieret – www.fuglestemmer.dk/solsort . Solsorten 
fløjter hele melodier og kan finde på at efterligne forskellige lyde, feks. Mobiltelefoner. Solsortesang en lun 
forårsaften fra en tagryg, det tæller til livets gode oplevelser.  

  Bogfinke.
Meget almindelig fugl i haver og parker – www.fuglestemmer.dk/bogfinke

Et kraftigt: ”Det, det, det kan jeg sige lige så TIT det skal være” Eller ”Der’ der’ der’ ikke mere WC-papir”

  Gærdesmutte 
Den lille brune fugl med den lille hale, med en meget, meget høje stemme. Den færdes mest nede ved 
jorden. Men når den synger er det ofte fra et højt træ eller lygtepæl – 
www.fuglestemmer.dk/gaerdesmutte

Den har en meget kraftig og hurtig sang – med snurrende triller. 

  Musvit
Meget almindelig fugl i haver, ved foderbrættet og i parker – www.fuglestemmer.dk/musvit   .

Forskellige varianter af 2-3 toner. Typisk didi dy – didi dy – didi dy…..
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  Sangdrossel
Brunlig sanger, lidt mindre end en solsort. En af de første trækfugle som lander i marts måned. Høres 
overalt syngende fra et højt træ med et kraftfuld og melodisk sang.  Gentager hvert tema 2-4 gange: ” Sild 
sild – akvavit akvavit akvavit akvavit – rigtig tit rigtig tit – det gør godt det gør godt – ik’ os ik’ os..” -

www.fuglestemmer.dk/sangdrossel

  Gulspurv
Hannerne er nemme at kende med deres gule tegninger på bugen. Gulspurven er på størrelse med 
bogfinken. Den har en karakteristisk sang: ”En-to-tre-fire-fem-seks-syyyyyyv” - 
www.fuglestemmer.dk/gulspurv , det har givet den navnet syvsangeren. Hannen synger altid frit fremme, 
feks. I toppen af en busk. Der findes mange sangvariationer og i Danmark er der påvist syv forskellige 
dialekter.

Ud over www.fuglestemmer.dk  kan du også høre og læse om de forskellige fugle på https://naturguide.dk/

God fugle tur

Mvh. Ingelise Sørensen
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