
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
Marts.
Nu begynder der at ske noget. En stille dag tages færgen mod Ærøskøbing og i det gode vejr må 
man stå på dækket hele turen for at se efter dykænder: Ederfugl, hvinand, havlit, sortand, fløjlsand 
og toppet skallesluger. Måske er man heldig, at der også er lommer. Skarver er der altid. Og svaner, 
både knop- og sangsvaner.

Ederfugle. Foto: Steen Lauritsen

Og så må man lige ud og gå på Monnet førend der lukkes den 15. marts. Mange svømmeænder: 
Pibeand, spidsand skeand, gråand, krikand og vil være at se, men på havet desuden mange 
dykænder, blishøns og svaner. Flere vadefugle vil være ankommet: Stor præstekrave, rødben, vibe 
og strandskade, og måske hjejler for en tid, førend de drager mod nord. Hør lærken synge. 

Mere end 3.000 kragefugle sover kollektivt i Vårø Haver og kan ses enten til eller fra sovepladsen, 
afhængigt af tidspunktet. 

Læg vejen om Skovballe Havn og kig efter vipstjerten, det er nu de første ankommer. 

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


 

 

Ofte ses den første vipstjert, eller havrevimpen, ved havneanlæg med store sten. 

Foto: Bent Staugaard

På Tåsinge er det fint også at besøge Noret og Vejlen.

I slutningen af måneden er det rågekolonierne, der skal gås efter. Det kan også vente 
til begyndelsen af april, men før træerne har fået blade. 

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

Monnet:  lokalitet  og observationer 

Skovballe Havn: lokalitet  og observationer 

Noret, Tåsinge: lokalitet  og  observationer 

Vejlen, Tåsinge: lokalitet  og observationer 

http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=3&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479580&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479580
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=3&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479520&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479520
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=3&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479660&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479660
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=3&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479640&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479640

