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Kørselsvejledning
Fra afkørsel 49 på E4/E47 køres til Holeby;
herfra sydpå forbi Tågerup. Efter Lungholm
gods drejes mod syd forbi Bjernæs og til
P-pladsen ved Store Brunddrag.
GPS koordinater: N: 6052745 E: 661715.
(UTM32ETRS89).

Din hund er velkommen, men husk at holde den i
snor.
I fyret kan du se Naturstyrelsens udstilling om den
spændende natur på og omkring Hyllekrog.
På Hyllekrogtangen er der af hensyn til de ynglende
fugle adgangsforbud fra 1. marts til 15. juli.
Saksfjed-Hyllekrog er et af Fugleværnsfondens
største reservater – 163 hektar løvskov, strandeng
og klit. Området er et af Østdanmarks vigtigste for
trækkende rovfugle og rastende vadefugle, gæs og
svaner. Hyllekrogtangen er 5 km lang og rummer
en varieret natur. Saksfjed Inddæmningen er skabt
efter den store stormflod i 1872, der satte det
halve Sydlolland under vand. Stormfloden blev
startskuddet til det 60 km lange sydlollandske dige
og til omfattende landvindinger.

Naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog

Sydlolland

Saksfjed-Hyllekrog
Velkommen til

Spændende insekter og flora

Hvert efterår i august-oktober passerer mange
tusinde rovfugle over Saksfjed på vej mod syd.
Trækket går over en bred front fra Rødby til Hyllekrog. Bedste sted at opleve trækket er ved Store
Brunddrag eller ved foden af Hyllekrog. Hvert
år afholder Fugleværnsfonden “Hvepsevågens
Dag” ved foden af Hyllekrog. Her er alle
velkomne til at deltage, og nyde det ofte
store antal udtrækkende hvepsevåger
og andre rovfugle på tætteste hold.

Fugleflugtslinien
Splitterne

Hyllekrog er ikke kun kendt for sit flotte forår- og efterefter
årstræk. Den specielle natur byder også på mange
spændende insekt- og botanikoplevelser. Cikadegræshoppe og vortebider er to forholdsvis sjældne græshopper i Danmark. Begge arter kræver varme lokaliteter
med lav vegetation og trives på tangen. Have-malurt,
strand-mandstro, strand-nellike og klæbrig limurt
er blot nogle af Hyllekrogs sjældne planter. Rynket
rose (hybenrose) er til gengæld slangen i paradiset.
Planten invaderer især tørre kystlokaliteter og kan helt
dække den oprindelige flora. Fugleværnsfonden har
taget kampen op mod den invasive plante så den ikke
ødelægger levevilkårene for ovenstående dyr og planter.

Knopsvane

Stenvender
Stor præstekrave

Ederfugl

Rødben
Strandskade

Svaner i lange baner
I det lavvandede farvand nord for Hyllekrog ses
året rundt op mod 10.000 knopsvaner. Mange er
ungfugle fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.
I sensommeren nyder de mange svaner godt af
områdets fred og ro i de uger, hvor de fælder de store
svingfjer og derfor ikke kan flyve. Det gør farvandet
nord for Hyllekrogtangen til en af landets vigtigste
fældepladser for svaner. Både forår og efterår raster
desuden flokke af bl.a. sangsvane, knortegås og
pibeand. Også spættet sæl ses ofte her. Undertiden
ligger de og hviler sig på de store sten nord for
Hyllekrog.

I lidt over 100 år har fyrtårnet midt på Hyllekrogtangen fungeret som pejlemærke for skibstrafikken,
fiskere og de besøgende på Hyllekrog. Fyrtårnet blev
opført i 1905 og skulle efter hensigten nedbringe
det store antal skibsforlis som farvandet omkring
Hyllekrog tidligere var så berygtet for. Men i stedet
for sikkerhed til søs, medførte fyrtårnet de første år
mere kaos end gavn i form af en lang række grundstødninger og skibsforlis, da mange styrede mod det
nye fyrtårn i den tro at det var fyrtårnet på Gedser
man havde i sigte. Kommunikationen var ikke så
hurtig dengang… Tæt ved fyrtårnet ligger Ninas Hus
som tidligere har været brugt som jagt- og fiskerhytte.

På sydsiden af Hyllekrogtangen kan man ofte opleve
flere forskellige arter vadefugle som søger føde i
opskyllet. Stor præstekrave, stenvender, rødben,
almindelig ryle og strandskade hører blandt de
almindeligste arter, men også mere sjældne arter som
f.eks. dværgryle og kærløber ses undertiden. Kommer
man for nær vadefuglene, flyver de ofte et lille stykke
længere hen ad stranden, og man kan da høre deres
smukke og melodiske kald når de letter. Det er nok
de færreste, der vil mene at splitternens kald er smukt
eller melodisk. Om sommeren høres ofte denne
elegante ternes skingre flugtkald – kri-æhh – der mest
af alt lyder som når amalgam presses ned i tand!

Fyrtårnet som skabte kaos

Melodiske vadefugle og skingre terner

Reservatgrænse
Motorkørsel tilladt
Vandresti
Cykel- og vandresti

Sti lukket 1. februar - 31. juli

Sti lukket 1. marts - 15. juli

Andre stier
Skov
Eng

1000 meter

Cykelsti til Rødby
Sommerhuse

Elegante glenter

Saksfjed
Inddæmning

Lyttesholm

Fra Store Brunddrag har man et flot udsyn over
Saksfjed Inddæmningen og Hyllekrogtangen.
Området er et af de bedste steder i Danmark hvis
man vil studere efterårets rovfugle på træk. En af de
mest karakteristiske rovfugle man kan opleve er den
røde glente. Fra sidste halvdel af september til langt
ind i oktober er der gode muligheder for at opleve de
elegante glenter.

Wanted

Til Errindlev

Billitse
Pumpestation

Fugletårn

Hyllekrog

På fugtige sommerdage kan man være heldig at støde på den smukke grøn
brogede tudse. Tudsen er let at kende på ryggens grønne pletmønster,
som er forskelligt fra individ til individ. Finder du en tudse må
du meget gerne tage et digitalfoto af tudsens “rygmærke” og
sende det til Fugleværnsfonden. Efterhånden har vi samlet
et helt “forbryderalbum” med tudser fra Hyllekrog, og da
tudser kan leve i mange år, kan vi på den måde holde øje med
bestandens størrelse i området.

En træk-sommerfugl

Bør nydes på afstand

Havørnen er vor største rovfugl. Den yngler
i skoven, men er meget sky i yngletiden.
Derfor er diget lukket for offentlig adgang i
perioden 1. februar til 31. juli.

Cikadesang på Hyllekrog

Vender sten

På varme sommerdage kan man høre cikadesang over
hele Hyllekrogtangen. Sangen stammer dog ikke fra
rigtige cikader, men fra en nær slægtning, cikade
græshoppen. Cikadegræshoppen er sky og sidder ofte
godt skjult mellem hjælmens spidse blade, og det
kræver lidt tålmodighed at få øje på den spillende
græshoppe. Men prøv alligevel, det er nemlig alle
anstrengelserne værd, da cikadegræshoppen hører
blandt vores smukkeste græshopper.

Fra toppen af Hyllekrog Fyr er der
en fantastisk udsigt til alle sider.
I fyret kan du se Naturstyrelsens
udstilling om den spændende natur
på og omkring Hyllekrog.
Fri adgang, dog lukket
1. marts til 15. juli.

På solrige og vindstille dage i
august og september kan man
opleve en jævn strøm af smukke
admiralsommerfugle, der
trækker ud over havet fra foden
af Hyllekrogtangen. Ligesom
trækfuglene er de på vej mod
varmere himmelstrøg – muligvis en
rejse på mange tusinde kilometer!
I lunden ved fyrtårnet sidder
der ofte mange admiraler og
hviler sig i poppeltræerne.
Når de har samlet kræfter,
kaster de sig ud på den
lange tur over havet.

Ninas
Hus

Hyllekrog
Fyr

Fra midten af juli og i de næste par
måneder, kan man opleve mange
forskellige vadefugle på spidsen
af Hyllekrog. En af dem er sten
venderen. Fuglen finder sin føde,
tanglopper og andre smådyr, ved at
vende sten, muslinger og tang med sit
korte og kraftige næb. Stenvenderen
yngler højt mod nord og bruger
kun Hyllekrog som et mellemstop,
inden dens videre rejse sydpå.
Stenvenderen er tillidsfuld og ofte
kan man komme helt tæt på fuglen
– måske er det første gang den ser
mennesker?

