
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
April.
Rågerne er i vældig aktivitet, på turen rundt til kolonierne høres den første gransanger. De første 
hvide anemoner ses på sydskråninger i Hallindskoven og følfoden står gul på lerjord.

En tur til Nørreskoven langs kysten er vidunderlig. Bogfinken synger og Lunkebugten er toppet 
skalleslugers højborg. Vel nået frem til Nørreskovens Nor må man spejde efter klyden. Måske er de 
første tornirisker på plads.

En tur til Drejø, ud til fugletårnet og i medlys kan man se de fine farver på den gråstrubede 
lappedykker, der her optræder i mængde, skrigende som grise. Bjerg-, trold- og taffeland, grågås og 
også svømmeænder som knarand, pibeand, skeand og krikand.

  

Knaranden er en køn and, ikke så prangende i farverne ganske vist. Foto: Bent Staugaard.

Kig efter halemejserne fx i Lehnskovs Fredskov, det er i april de begynder arbejdet på deres fine 
kugleformede rede. 

Løvsangeren høres og rødhalsen synger om kap med sangdroslen hen imod skumringen.

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


Løvsanger. Foto: Bent Staugaard

April er forårets bedste måned for fugletræk. Svendborg kommune har ingen deciderede træksteder, 
så turen går over Tåsinge, Siø og nordpå til Hou på Nordlangeland.

Danmarks største skarvkoloni ved Brændegårdssøen må besøges. Skarverne flyver konstant til og 
fra kolonien og ses over hele Sydfyn.

I Hvidkilde Sø er de toppede lappedykkere udparrede og pingvindansen kan nydes. En tur i skoven i 
slutningen af april, anemonerne blomstrer og fuglesangen fortryller.

En tur i Longelse Bondegårdsskov må man nå, her udfolder der sig et liv, man normalt ikke ser. Her 
er mange træer segnede af alder og dødt ved tiltrækker mange hulerugende fugle. Hulduen kurrer, 
alliken er skovens gadedreng, spætter og mejser er i forårshumør, mens skovbunden blomstrer med 
flere farvevarianter af anemoner. Se også efter skælrod og flere slags orkideer. 

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

Nørreskoven:  lokalitet  og observationer 

Lunkebugten og Nørreskovens Nor:  lokalitet  og observationer 

Drejø: lokalitet  og observationer (fra 2012-2014)

Lehnskovs Fredskov: lokalitet  og  observationer 

Hou Nordstrand: lokalitet  og  observationer 

Brændegårdssøen: lokalitet  og observationer 

Hvidkilde sø: lokalitet  og  observationer

Longelse Bondegårdsskov: lokalitet  og observationer  (fra 2004-2014)

http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=475562
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2004&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=475562&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479880&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=431580
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=431580&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=487013
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=487013&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479870
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479870&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479745
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2012&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479745&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479510
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=4&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479510&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=4&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479570&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479880

