
Niels Andersens bog ”Fugle og natur ved Svendborg” indeholder en beskrivelse af nulige 
fugleoplevelser i og omkring Svendborg. Beskrivelserne – Fugleåret i Svendborg - er opdelt 
månedsvis og vil løbende blive lagt på hjemmesiden svarende til den aktuelle måned.

Beskrivelserne vil forhåbentligt virke som inspiration – specielt til nye aktive fugleinteresserede - til  
at tage ud på en fugletur.

Fugleåret i Svendborg

Januar.

Allerede på årets første dage varsles et nyt års komme.

Flagspætten finder en udgået gren som resonans til trommehvirvlen. Foto: Tom Willestofte.

Stor flagspætte begynder så småt at tromme, dvs. det er spættens territorialsang. Tag ud og hør i 
Nørreskoven (data fra Dofbasen: lokalitet  og observationer i januar 2013-2014) eller andre steder 
med bøge- og egeskov, gerne med lidt udgåede grene, så lyden forstærkes.

Når man er ude ved Monnet  på Tåsinge (data fra Dofbasen: lokalitet og observationer i januar  
2013-2014), så kig godt efter de mosehornugler, der kommer på besøg hver vinter. Uglerne jager 
om dagen, og er synlige i luften, eller når de slår sig ned på en tue fra engmyren. Lidt i samme 
skuffe er den blå kærhøg. Han og hun er endog meget forskellige, der er flest hunfarvede og brune 
fugle, for også ungerne har den brune farve. Er man heldig kommer en han forbi, fx ved Søby 
Monnet (data fra Dofbasen: lokalitet og observationer i januar 2013-2014).

http://www.sydfynsnatur.dk/fugleognaturvedSvendborgNielsAndersen.pdf
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=1&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479643&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479643
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=1&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479640&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479640
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=1&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479570&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479570
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=1&aar_first=2009&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479570&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato


Han af den blå kærhøg ved Søby Monnet. Foto Tom Willestofte.

Er der lidt frost, er det godt at gå i en af ådalene, fx Syltemade Ådal (data fra Dofbasen: lokalitet og 
observationer i januar 2013-2014), er man heldig ses vandstæren, men i frostperioder er der altid 
blød bund i ådalene og man er måske heldig at få en skovsneppe at se. Der er god frø- og 
bærsætning, så gulspurve, stillitser, siskener og sjaggere flokkes.

http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=1&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=427720&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=427720
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=427720

