
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.
 /sla

Fugleåret i Svendborg

Februar.
Natuglen er begyndt at tude i den kolde februaraften når den bliver til nat. Gå en aftentur i stille 
vejr, fx ved Tankefuld.

I skovene fx Vornæs Skov  kan der være mange finker, det være sig bogfinker, men også 
kvækerfinker, som overvintrer i Danmark. 

I Hvidkilde Sø  er der ved åbent vand mange trold- og taffelænder. Måske ligger der også en 
kridhvid lille skallesluger. Gå turen i Amalielyst  langs søen. Mejsetoge drager gennem skoven og 
allikerne er allerede i forårshumør.

Dagene bliver længere, og efter den 15. februar kan det være tid at lytte efter den første sanglærke, 
tag fx ud på Thurø Rev, her vil de første viber, strandskader og gravænder indfinde sig. Kig også 
efter skærpiberen i tangvoldene på stranden.

Spætmejsen er også for længst i fuld aktivitet, dens ivrige y-lyde høres samme steder som 
flagspætten og den lyder altid som om den er i godt humør. Høres i øvrigt næsten hele året .

 

Spætmejsens livsbekræftende lyde kan høres både i skov og have. Foto: Bent Staugaard

http://www.doffyn.dk/upload/file/fugleognaturvedSvendborgNielsAndersen.pdf


De første stære ses gerne i en lille flok ved Egensevang ved 17-tiden. Foråret lurer.

 

 

”En fuglestemmes vellyd fornemmes - Eja, den første stær!” Iklædt den smukke  
forårsdragt med de hvide dråbeformede pletter. Foto: Bent Staugaard.

En tur i slutningen af februar, hvis frosten har sluppet, kan gå til Noret (4), her vil grågæssene være 
samlet i småflokke, måske også lidt svømmeænder, der på denne årstid er i pragtdragt og derfor 
lette at kende. Læg vejen om Vejlen (3), ud i fugletårnet ses de første ænder på vandspejlet sammen 
med svaner. Ved kysten spejdes ud over havet over mod Hjortø, blishøns og måger. Er det sidst på 
måneden, kan de første hættemåger være ved at få hætte.

Endelig må man nå en tur ind på Assistens kirkegård i Svendborg. Normalt er der mange fugle at se 
på kirkegårde, men her i slutningen af februar, eller vent til begyndelsen af marts, kan der være 
mange kernebidere at se. På foderbrættet holder de mest til på jorden, men på kirkegården ses de 
oftest i trækronerne.

Data fra Dofbasen om lokaliteterne og observationer i februar 2013-2014:

Tankefuld:  lokalitet  og observationer (observationer fra 2012-2014)

Vornæs Skov: lokalitet  og observationer 

Hvidkilde Sø: lokalitet  og observationer 

Amalielyst: lokalitet  og  observationer 

Thurø Rev: lokalitet  og observationer 

http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=2&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479340&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479340
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=2&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479861&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479861
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=2&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479880&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479880
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=2&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479560&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479560
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=2&aar_first=2012&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479872&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479872

