Velkommen til Sydlangeland

Sydlangeland er noget for sig. Hatbakker og gårde ligger
spredt i det ret flade landskab, marker og græsarealer
veksler med småskove, søer og moser. Alle steder er der kig
til havet.

Areal: 779 ha.
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De vilde heste En stor flok Exmoor ponyer lever
vildt i en 120 ha stor hegning på det sydlige Langeland.
Hestene holder landskabet åbent til gavn for planter
og dyr. Hold god afstand til hestene, lad være med at
fodre og klappe dem. De vilde heste kan som regel ses
fra Søgårdsvej, Gulstavvej eller toppen af Ørnehøj. På
varme dage søger hestene skygge i skovene.
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Stævningsskovene Vestre og Østre Gulstav er
stævningsskove. Her udnytter man, at nogle træarter
kan skyde nye stammer fra stubben, når træet er fældet. Det giver en anderledes skov med en stor mangfoldighed af arter af både planter og dyr.
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Keldsnor er en stor lagune, hvor der tit raster vandfugle: Grågås, blishøne, toppet lappedykker m.fl. Der er
god udsigt over Keldsnor fra Bruns Banke.
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Gulstav Klint og Dovns Klint på Langelands
sydspids skaber en dramatisk overgang mellem land
og hav. På stranden er der masser af rullesten. Med lidt
held kan du finde kugleflint: Flintesten, der er slidt helt
runde af bølgeslaget.
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Gulstav Mose er et af Fugleværnsfondens reservater. Mosen er et vigtigt yngle- og rastområde for
mange fugle og derfor er der adgangsforbud i området.
Der er godt overblik fra fugletårnet nord for mosen.
Lystfiskeri Der er generelt dybt vand og god vandudskiftning, og bl.a. ved Gulstav Klint og Dovns Klint er
der godt lystfiskeri efter havørred, torsk og fladfisk.
Husk fisketegn, hvis du er mellem 18 og 65 år.
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Langelandsfortet Her kan du opleve en ægte

8

Infocenter Infocentret rummer information om
Sydlangelands natur: Vilde heste, stævningsskove, fugleliv og meget mere. Her kan du også nyde madpakken
i tørvejr.

kanonstilling med 150 mm kanoner, og se fly, undervandsbåd og minestryger fra Den Kolde Krig.

Fugletræk Sydlangeland er et af Danmarks bedste
steder at se fugletræk i efteråret. Husk kikkerten.

Bevoksning: Unge løvskove og gamle stævningsskove med
bl.a. hassel, eg, navr, hvidtjørn, bøg. Rig skovbundsflora med
bl.a. hvid anemone, hulrodet lærkespore, storblomstret kodriver og ægbladet fliglæbe. Moser med bl.a. hvas avneknippe
og maj-gøgeurt. Græsland med fx smalfliget brandbæger og
hjertegræs.
Dyreliv: Det varierede landskab rummer et rigt dyreliv. Masser
af insekter er føde for bl.a. rødrygget tornskade og digesvale,
samt grøn frø, lille vandsalamander og brune frøer. Rådyr og
harer er almindelige. Imponerende fugletræk om efteråret:
Blåmejse, vipstjert, spurvehøg, musvåge, fiskeørn, rød glente
og mange flere.
Der er god mulighed for at opleve landskabet fra bil.
Søgårdsvej og Gulstavvej snor sig gennem området.
Det er vanskeligt at færdes på stier, skov- og markveje
med kørestol, eller hvis du er dårligt gående.
Du er velkommen til fods i hele området, undtagen i
fuglereservatet Gulstav Mose, hvor der er adgangsforbud. Hold god afstand til kreaturer og til de vilde 		
heste.
Din hund er velkommen, men den skal være i snor.
Det frarådes dog helt at medbringe hunde i indhegningen med vilde Exmoor ponyer.
Har du hunden under kontrol, må du lade den løbe løs
på strandbredden i tiden fra 1. oktober til 31. marts.
Brug cyklen til at komme rundt på veje, skov- og markveje. Du må ikke cykle på de mærkede vandreruter.
For at undgå konflikt med de vilde Exmoor ponyer må
du ikke ride i deres indhegninger. Ellers er du velkommen til hest.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale naturguide til
Sydlangeland www.nst.dk/sydlangeland
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk
Sydlangeland

www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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• Hunde skal holdes i snor.
Naturstyrelsen fraråder dog helt at
medbringe hunde i indhegningen.

• Hestene må ikke fodres
eller berøres

• Gå aldrig mellem hestene
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Keldsnor

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Skovvej, motorkørsel tilladt
Sti
Hegn om arealer med Exmoor ponyer
Bæk/grøft
Skov
Ager
Overdrev
Mose
Bebygget område
Omkringliggende arealer
Sø
Fuglereservat - adgang forbudt
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Lundemosen

Keldsnor Fyr

Fakkemosen

Lille hestetur
Store hestetur

Parkering
WC
Fugletårn
Primitiv overnatningsplads
Gravhøj
Udsigtspunkt
Statsejet ejendom
Vandreruter

Fakkemosevej
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