NAVN

LEVESTED

CD

SANG/FORM

SANG/F

(1 ENKEL

RASER (KORTE;

STRØM;

KORTE OG LANGE)

2 BLANDET
3 AFSNITSDELT;)
AFSNITSDELT;)

LANGE; BÅDE

ENGPIBER

ÅBENT LAND

I68

1 enkel

middel

GRANSANGER

SKOV blandings-

II20

1 enkel

lange

HVID VIPSTJERT
SKOVSPURV

eller løvskov ej for
tæt

ÅBENT LAND, vand,

I70

1 enkel

SKOV v bygninger

II47

1 enkel

v bebyggelse

hegn skovbryn mv

gangen)

1 enkel .

korte

SKOVPIBER

SKOV lysåben

I67

1 enkel

middel

RØRSKOV m.vand

II09

1 enkel (blandet
strøm)

nogenlunde

regelmæssige

"dsi-dsi" eller "chif-chaf"

toner der ofte har

II29

RØRSANGER

middel

skarp klang

langsom

SKOV gl. løvskov mv

strøm)

udsving små og

gentagelser

faldende eller stigende

BLÅMEJSE

bøge mv

glidende toner med let

korte (én lyd ad

lyde ad gangen)

middel

1 enkel (blandet

middel

lys let "kradsende" klang

1 enkel

II49

meget monotone

BEVÆGELSESMØNSTER

langsom

II31

SKOV højstammede

SANG/LYDE OG KLANG

toner nær hinanden ,

SKOV, granskov

BOGFINKE

SANG/TEMPO

korte (én eller to

SORTMEJSE

(afsnitsdelt)

SANG/ MELODISK

korte

middel til lange

når flere

inden for hver lyd

"grumset" klang. Ligner
sang fra gråspurv og
skovspurv

monoton ned-op

hurtig

toner, let "knirkende"

gentagelser

middel

"di-di-di-di...", højt toneleje

altid ens, uden

middel

kan forveksles med

bevægelser

variationer

altid ens, uden

variationer

grupper på 2-5 toner i

samme højde. De små
afsnits tonehøjde

middel,

accelererende
til hurtig
middel

Bogfinke men mindre
accellererende

lyde, let stødvise: "det-detdet kan jeg si' lisså tit det
skal vær'"

"knirkende" eller

"skrattende" toner

GRAFISK ILLUSTRATION

LØVSANGER

MUNK

RØDHALS
HAVESANGER
JERNSPURV
TORNIRISK

TORNSANGER
GRØNIRISK

GÆRDESMUTTE

SKOV Åbne

skovområder, også
nåle-

SKOV m. underskov

+ haver, parker

II19

2 blandet strøm

korte

II14

2 blandet strøm

korte (34- sek.)

veksler op og ned
faldende; udsving

hurtig

toner, klare

faldende

middel

toner; spids og klangfuld

mindre

klang; små mellemrum

imellem tonerne; toner
fastholdes (glider ikke)

SKOV m frodig

I76

2 blandet strøm

middel

faldende

hurtig

SKOV m. underskov,

II13

2 blandet strøm

lange

udsving store

hurtig

toner, indflettede lyde

KRAT, slov lysåben

I75

2 blandet strøm

korte

udsving store

hurtigt

toner; "snurrende" lyde

ÅBENT LAND med

II55

2 blandet strøm

lange

udsving i tonehøjder af

meget hurtigt

toner og "knirkende" lyde.

underskov, alsidig
mv

krat haver, alsidig
krat mv

ÅBENT LAND m. lave

II16

2 blandet strøm

korte, evt lange

ÅBENT LAND

II57

3 afsnitsdelt

middel

træer mv

KRAT lavt nær vand

I74

3 afsnitsdelt

middel

pæn strørellse

udsving i tonehøjder af

meget hurtigt

kontrasterende små

middel

pæn strørellse
afsnit

præget af gentagne

toner og lyde inden for
kontrasterende små
afsnit

toner, lys klang

Gentagne toner
forekommer.

toner og "knirkende" lyde
gentagne toner, små

figurer, triller/snurren. En

karakteristisk "dææ-ooh"
hurtigt

agtig lyd..

"tjip-tjip", triller/snurren

SANGDROSSEL

SKOV, nålepartier i

blandingsskove

II01

3 afsnitsdelt

middel

kontrasterende små

afsnit

middel

gentagne toner med let

"nasal" og gennemsigtig
klang,vippefigurer,
triller/snurren

