
Solsort
Sangen er meget melodisk og varieret. 
Solsorten fløjter hele melodier. Kan finde på at 
efterligne forskellige lyde, f.eks. mobiltelefoner.

Sangdrossel
Kraftfuld og melodisk. 
Gentager hvert tema 2‑4 
gange: “Sild sild – akvavit 
akvavit akvavit – rigtig tit rigtig 
tit – det gør godt det gør godt 
– ik’ os ik’ os…”.

Stær
En frit komponeret strøm af 
skrattende, snakkende, kvidrende 
og pludrende lyde. Indfletter 
ofte andre fuglestemmer og 
forskellige lyde i sangen.

Musvit
Forskellige varianter af 2‑3 toner. 
Typisk didi dy – didi dy – didi dyy…

Jernspurv
En hurtig, strømmende tonerække 
– uden særlige kendetegn. De høje 
toner lyder som en usmurt trillebør.

Gærdesmutte
En meget kraftig og hurtig sang – med snurrende 
triller. Som en pind, der trækkes henover et stakit.

Rødhals
En flagrende strofe, med høje og dybe 
tonespring. Fuglenes “jazzsanger”! De 
høje toner kan minde om lyden af en 
fugtig prop, der gnides mod glas eller 
som flamingoskum mod en rude.

Tornsanger
En kort, spinkel og hurtig sangstrofe: 
“Vil I, vil I, vil I bare SE”. Eller: “I 
er så dum’ og grim’ alle sammen!” 
Eller: “Jeg kan, jeg tør, jeg vil”.

Gærdesanger
Sangen er en hurtig række af klaprende 
lyde, som har givet den det gamle navn 
“den lille møller”. Kaldet lyder som to 
hurtige klip med en hæksaks.

Havesanger
Smuk, klangfuld sang. En rislende 
strøm af toner – som en solsort i 
galop eller en rislende bæk.

Munk
Klare fløjtetoner i et ret dybt 
toneleje, med en meget smuk 
klang. Afslutter med en lille 
fanfare. Kan forveksles med 
havesanger, men har større 
tonespring.

Nattergal
En meget kraftig sang med klukkende og 
fløjtende lyde. 4‑5 motiver gentages hver 3‑4 
gange. Sangen slutter ofte med en lang snerren.

Kærsanger
En sand mester i 
at efterligne andre 
fuglestemmer. 
Sangen varierer 
meget – med 
melodiske passager 
og snerrende toner.

Rørsanger
En lang, ensformig, skrattende og 
snerrende sang, næsten uden toner.
Fuglen “skræller kartofler”.

Løvsanger
En blid, vemodig strofe 
i faldende tempo og 
toneleje (“Sløvsanger”): 
“DII DII DIY diy dyr dyr 
dyr dy dy dy”… Eller: 
“Snälla söda mama, får 
jag gå på bio i kväll”.

Gransager
Sangen er nem at kende: Et 
ensformigt: “Tjif‑tjaf, tjif‑tjaf, 
tjif tjaf…”.

Spætmejse
Et rigt udvalg af kraftige og rytmiske 
fløjtetoner. Territoriesangen er et 
velklingende “pju‑pju‑pju…”.

Træløber
En 2‑3 sek. lang, lys strofe i faldende tonehøjde. 
Sangen afsluttes med en lille “krusedulle” opad.

Broget fluesnapper
Sangen kan variere en del, men er 
kraftig og rytmisk med gentagelser 
og pludselige skift i takt og 
tonehøjde. Har et hoppende præg.

Bogfinke
Et kraftigt: “Det, det, det kan jeg 
sige lige så TIT det skal være”! 
Eller: “Jeg jeg jeg kan bedst lide 
de BRItiske piger!” Eller: “Der’ 
der’ der’ ikke mere WC‑papir!”.

Rørspurv
En kort og 
ensformig strofe: 
“Si‑si‑si‑serr”
Høres altid fra 
rørsump.

Gulspurv
Tæller 1‑2‑3‑4‑5‑6‑syyyyyyyv.

Grønirisk
Sangen er kvidrende. Mest 
karakteristisk er dog en kort snerren.

Blåmejse
Minder lidt om musvittens sang, 
men med en karakteristisk trille 
til sidst: Tsi tsi tserrr. Som lyden 
af en lille sølvklokke.

Rødstjert
En kort sang, som indledes 
med et karakteristisk: “hii, 
dyt, dyt, dyt”. Derefter følger 
en melodisk sang, som 
varierer fra fugl til fugl.
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