
FUGLETÅRNET





Fugletrækket over Feddet
Feddet er en langstrakt halvø, der afsnører Præstø Fjord fra Faxe 
Bugt. Der findes mange typer levesteder i fjorden, på halvøen og 
dens strandarealer samt ude i Faxe Bugt, og området tiltrækker 
derfor mange forskellige fuglearter. Det gælder både for yngle- og 
trækfugle samt for overvintrende fugle.

Området er et rigt spisekammer for mange arter under deres træk 
mod nordøst om foråret og sydvest om efteråret, hvilket betyder, 
at det er meget forskelligt, hvor man kan se de forskellige fugleart-
er. Vejret er en dominerende faktor for fugletrækket, og især 
vindretning og vindstyrke spiller en stor rolle.

På de næste sider vil fugletrækket blive beskrevet. 

Stære i flok



Forårstrækket
Om foråret trækker mange fugle nordpå når vejret bliver lunere. 
Især ses mange rovfugle og traner på træk i området, men mange 
andre forskellige fugle besøger også Feddet i løbet af foråret.

Småfugle
Bogfinker, gulspurve, kvækerfinker og sanglærker er alle fugle, der 
trækker om dagen.
Når vinden kommer fra vestlige retninger vil den føre en del af 
trækket fra Sjælland mod øst, og på Feddet kan dette observeres 
langs sydvestkysten, langs vestkanten af skovene og på området
ved minigolfbanen. Et andet godt sted at observere dette, er 
P-pladsen i svinget nord for Strandegaard hovedbygning. Her er et 
fint udsyn mod syd.

Småfuglenes træk strækker sig over hele foråret fra sidst i marts 
til slutningen af maj.
De tidligste fugle er lærker, finker og andre nært beslægtede arter. 
Sangerne ankommer først senere, fra april og ind i maj sammen 
med svaler og nattergale.

Bogfinke



Almindelig ryle

Vibe

Strandskade

Vadefugle
Langt de fleste vadefugle trækker 
om natten, og de har travlt om 
foråret. Der er ikke tid til at raste 
undervejs for ynglepladserne 
mod nord skal nås, og der er 
stor konkurrence om de bedste 
pladser.

Trækket foregår langs Feddets 
østkyst mod Faxe Bugt. 

Viber er, sammen med strand-
skader, de første vadefugle man 
ser på træk, men snart efter 
følges de af ryler, regnspover og 
klirer, som er på vej nordpå. Træk-
ket foregår fra marts til ind i maj.



Rovfugle
Forårstræk for de store rovfugle starter med musvåger og spurve-
høge. Hvis vinteren har sluppet sit tag, og vinden er i sydvest med 
mildning, kommer de første musvåger sammen med spurvehøge, 
duehøge og blå kærhøge.
Igen er vindretning og styrke afgørende for hvor trækket kan ople-
ves.

Rørhøg

Spurvehøg



Svømmefugle
Andefugle trækker typisk syd om Feddet fra sydvest mod øst. Gæs 
kommer mere direkte fra sydvest ind over Feddet og fortsætter op 
mod Stevns og Sverige.

Svømmefuglenes træk er ikke så 
afhængige af vejret, men meget 
voldssomt vejr kan godt stoppe 
trækket.
De ænder man ser på træk er b.la.
pibeænder, gråænder, edderfugle, 
skalleslugere, krikænder.
De første ænder på træk er gravænder, som ofte ses omkring 
udløbet af Even Å.

Troldænder og sangsvaner forsvinder nordpå allerede i marts.
 
De tidligste gæs på træk er grågæs sammen med canadagæs. Se-
nere kommer bramgæs efterfulgt af knortegæs, som trækker i maj. 

Ved længerevarende østenvinde kan tranetrækket skubbes vestpå 
og kan ses over hele Præstø Fjord.

Traner

Edderfugl



Efterårstrækket
Generelt er efterårstrækket ikke så omfattende over Feddet og 
Præstø Fjord. Atter er det vejret der bestemmer trækket, og særlig 
vindretning og vindstyrke har stor betydning.
Det kan det godt betale sig at følge med i vejrudsigterne i løbet af 
efteråret, for det mellemste og sydligste Sverige.

Tidlig frost sender småfuglene af sted, men har det sydlige Sverige 
i en periode dårligt vejr, kan store mængde af trækfugle hobes op 
i Skåne, Blekinge og Småland. Når så vejret skifter og vinden går i 
syd og vest, så skal fuglene af sted, og så er der store chancer for 
at se fuglene på træk.

Småfugle
I september rejser de fugle, der skal til Afrika. Det er bl.a. sangere, 
fluesnappere, svaler, gøge. Mange af disse er nattrækkere, men 
raster ofte undervejs, da de skal meget langt, og de kan findes i 
krat rundt omkring på Feddet.
Herefter følger spurvefuglene som overvintrer i Europa og tæller 
bl.a. lærker, finker, stære, drosler. Når vinden blæser fra syd og 
vest kommer de i stort antal langs Sjællands sydkyst og trækker 
ind over Feddet.

Stær



Hård østenvind kan sende sjældne russiske arter ned over landet.
Bakkelandet nord for Feddet og P-pladsen på Feddet er gode sted-
er at observere trækket.
 
Vadefugle
For vadefugle er trækket længerevarende og mere kompliceret. 
Allerede i juli måned dukker de første arter op. Det er hunnerne af 
de fugle, der yngler højt mod nord i Skandinavien og Rusland. Det 
er arter som lille kobbersneppe, sortklire, hvidklire, hjejler, de små 
arter af ryler m.fl. De er stadigvæk i deres smukke yngledragter.
I august og september følger hannerne sammen med ungfuglene. 
De trækker langs kysten, ofte om natten, men raster undervejs for 
at søge føde på udvalgte pladser. Her kan de ses på sydspidsen af 
Feddet på de mudderbanker, der skabes ved lavvande, og der kan 
stå mange fugle her.

Alm. ryle og stor præstekrave ses ofte langs stranden, mens vibe 
og strandskade for det meste er ude af området i november.

Lille kobbersneppe



Svømmefugle
Edderfugle kommer i store tal gennem hele efteråret syd om Fed-
det. Sammen med gæs trækker de sydvest og vestpå. 

Bramgæs ses højt til vejrs over hele Feddet. 
Træk af de forskellige arter af ænder kan ses i løbet af hele efter-
året. Primært over den sydlige del af Feddet.

Rovfugle
Især vindretningen har stor betydning for rovfuglenes efterårstræk, 
men trækket over Præstø Fjord er ikke stort på denne årstid.
De bedste vindforhold til at observere trækket er vind fra syd om til 
nordvest, og vil give træk tværs over hele Feddet og fjorden.

Tidligst trækker hvepsevåge efterfulgt af lærkefalk. September og 
oktober er den bedste tid for observering af musvåge, rørhøg, rød 
glente og fjeldvåge.

Andre arter
Havterner og splitterner trækker langs yderkysten fra august til 
september, og tranerne kommer forbi Feddet igen, hvis østenvin-
den presser dem denne vej.

Bramgæs



Overvintring 
Præstø Fjord er et vigtigt overvintringsområde for mange skandina-
viske arter såsom sangsvane, troldand og store skallesluger.

Hvis fjorden fryser til og der dannes våger, vil havørnen være på 
jagt efter skadede eller døde fugle. men også blishøns vil være 
føde for den store rovfugl. Op mod 60 % af dens vinterføde er 
netop blishøns.

Hvis isen lukker hele fjorden, vil den sidste våge være omkring 
sydvestpynten af Feddet. Når den lukker, vil fuglene flytte ud til 
vågerne i Faxe Bugt.

Havørn

Knopsvaner og 
gråænder
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