
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

Juni.
I juni har vores ynglefugle nok med at sikre næste generation, derfor er de ivrigt optaget af 
fødesøgning til ungerne og i øvrigt at holde sig skjult, så rederne ikke opdages af fjender. I første 
halvdel af måneden er det stadig fint at stå tidligt op for at være vidne til sangfuglenes kor, fra ½ 
time før solopgang til bageren åbner…

Går turen til private skove, må man først betræde skovens stier efter kl. 6, men mange asfaltveje går 
jo igennem skove, og de må befærdes hele døgnet rundt, fx kan Hvidkildeskovenes 
Trollekrogsvej/Løvehavevejvej, Vornæs Skovvej, Nørreskovvej, Knøsevej ved Gudbjerg Skov, 
vejene omkring Lundeborg og Vemmenæsvej på Tåsinge benyttes. For blot at nævne en 5-6 gode 
udflugtmål.

Stæreungerne forlader deres redekammer på Grundlovsdag over hele landet, derefter lyder deres 
syden ud i græslandet, når de i flok afsøger områderne for føde. Thurø Rev.

I de første dage af måneden kan man lede efter pirol i kystløvskovene. Lykkes det ikke at høre 
pirolens smukke melodiske fløjt i Svendborgs omegn, så går turen til Langeland, Skovsgårds skove 
og videre sydpå til Eskebjerg Have ved Hjortholm, måske sydligere endnu til Lunden.

Rødrygget tornskade. Foto: Steen Lauritsen

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


I moserne er der også gode chancer for at få udvidet ens sortiment af fuglestemmer, nattergal, gøg, 
vandrikse. Sortemosen, Vejlen og Lundemosen.

Tag endelig også en tur ud til Rødme Svinehaver, gerne nå hvidtjørnen blomstrer, og led efter tre 
tornfugle, nemlig tornirisk, tornsanger og rødrygget tornskade.

Løkkekærs Banke på Tåsinge er et besøg værd. Svendborg kommune er i gang med et 
naturplejeprojekt for at gøre ”Cassanova-bakkerne” mere lysåbne, der er etableret græsning og de 
mange brombærkrat er mejet ned. Følg med for at se, om et overdrev vil lykkes.

Allerede omkring sommersolhverv er de første trækfugle på vej sydover igen. De første store 
regnspover ses ved Søby Monnet i de sidste dage af juni.

 

Stor regnspove ved Søby Monnet. Juli er vadefugletid. Foto: Tom Willestofte.

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

Skovsgård, Konabbe skov: lokalitet og observationer

Hjortholm ,Eskebjerghave: lokalitet og observationer 

Thurø Rev: lokalitet  og observationer 

Sortemosen: lokalitet og observationer 

Vejlen, Tåsinge: lokalitet og observationer 

Lundemosen: lokalitet og observationer 

Rødme Svinehaver: lokalitet og observationer 

Søby Monnet: lokalitet og observationer 

http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479643
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479643&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=427220
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=427220&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=481492
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=481492&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=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479580&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=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=435280&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=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479340&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=481365
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=481365&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=481361
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=6&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=481361&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato

