
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
Maj. 
Maj er fuglemåneden par excellence. De sidste ynglefugle ankommer fra vinterkvartererne, og de 
sidste trækfugle drager videre mod nord. Omkring midten af måneden trækker Bramgæssene 
gennem Svendborg Sund, og andre steder i øvrigt, mod nordøst. I flokke på 5o eller 200 viser de sig 
i fine kileformede formationer, ivrigt snakkende. Det lyder næsten som hundeglam. Mange tusinde 
om dagen. Senere følger knortegæssene trop.

Bramgæs. Foto: Steen Lauritsen

Det er nattergaledag den 12. maj, men giv lige nattergalen en uge mere, så skal du bare høre! 
Ollerup Åmose, Syltemade Ådal, Lundemosen her lyttes også efter rørsangerens maskinfaste 
sangrytme. Sydfyn når det er dejligst.

I Sortemosen er der mange grågæs at se, viberne volter og alt syder livsbekræftende af liv. Gøgen 
kukker, svalerne flyver efter insekter. Kvierne er på græs.

Hjemme i din have synger solsorten, Danmarks mest almindelige fugl.

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


 

Solsortens sang er en af de allermest skattede lyde i naturen og kendt af menigmand.  
Fra frugttræets top lyder det smukke sangforedrag i hver dansk have. Foto: Bent 
Staugaard.

I de nyudsprungne bøgeskove ved Skjoldemose og via Kroghenlund til lergravene ved Stenstrup og 
mange overraskelser venter. Isfugl, lille præstekrave, gråstrubet lappedykker, blishøne og måske en 
gul vipstjert. 

Det er fascinerende at opleve skovsneppens skumringstræk. Tag ud til et godt overskueligt 
skovparti, fx i Hvidkildeskovene, Vornæs Skov eller Nørreskoven en lun og vindstille aften omkring 
solnedgang. Hold øje med luftrummet og lyt efter sneppens knorten og pisten. Og tag hjem med en 
oplevelse mere i naturrygsækken.

De smukke klyder har her sikret næste generation, her piler ungen i baggrunden. 

Foto: Bent Staugaard. 

Tag tiden til en tur igen til Drejø, Skarø eller Hjortø. På havet ses og høres- knortegæssene, som 
æder sig til godt huld i ålegræsset førend den store rejse til Sibirien. På Drejø synger gulbugen 



lystigt i de levende hegn, Mejlhoved summer af liv, her er klyder, terner, gæslinger og måger i 
massevis. Rørhøgen jager over tagrørene.

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

Åmosen, Ollerup: lokalitet og observationer 

Syltemade Ådal: lokalitet og observationer 

Sortemosen: lokalitet og observationer 

Stenstrup, Lergrave (Syd f/vej): lokalitet og observationer 

Hvidkilde gods: lokalitet og observationer 

Drejø, Mejlhoved Odde: lokalitet og observationer 

http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479746
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=5&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479746&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479860
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=5&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479860&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=427280
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=5&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=427280&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=435280
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=5&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=435280&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=427720
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=5&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=427720&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=5&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=427686&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=427686

