
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.
lokalitet

Beskrivelserne vil forhåbentligt virke som inspiration – specielt til nye aktive fugleinteresserede - til  
at tage ud på en fugletur.
/sla

Fugleåret i Svendborg

August.

Grågæssene samles i flokke og deres kileformationer til og fra fourageringspladserne på 
stubmarkerne og til nattero på fladvandet er betagende, også fordi der er lyd på. Det kan ses mange 
steder på Tåsinge, men også ved Hvidkilde Sø. 

Grågæs. Foto: Steen Lauritsen

I Amalielyst lyttes efter hulduens insisterende kurren. Langs søstien er der mange gamle bøgetræer, 
her finder hulduen et passende hul til sit kuld.

En tur til de tre store sydfynske søer ved Korinth kan give fine naturoplevelser. Ved 
Brændegårdssøen har viber, grågæs og svømmeænder slået sig ned i store flokke. Hele tiden kan 
man høre deres stemmer ude ved øen og på de sommertørlagte banker. Skarverne er her stadig, og 
havørnen er gerne på plads, nu kan ungen beses, hvis der har været ynglesucces. Nørresøen rundt er 
en tur værd, hele året faktisk, og ved Arreskov Sø besøges fugletårnet.

http://www.doffyn.dk/upload/file/fugleognaturvedSvendborgNielsAndersen.pdf
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479570


 

Turen går til Brændegårdssøen. Ved gården ses hele efteråret havørne over søen, her  
vender parret tilbage efter kamp. Foto: Erik Thomsen.

Vadefuglene kan stadig ses på Monnet eller på Thurø Rev, de er nu ved at fælde til vinterdragt.

I slutningen af måneden er Sydlangeland målet for turen, nu ses rovfuglene på vej sydpå, i 
begyndelsen rørhøge og hvepsevåger.

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

Hvidkilde Sø: lokalitet og observationer 

Amalielyst: lokalitet og observationer 

Nørresø: lokalitet og observationer 

Arreskov Sø: lokalitet og observationer 

Monnet: lokalitet og observationer 

Thurø Rev: lokalitet og observationer 

Sydlangeland: Se hjemmesiden under Aktiviteter og Keldsnor fuglestation

http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479340
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=8&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479340&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=479640
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=8&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479640&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=431040
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=8&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=431040&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dofbasen.dk/poplok.php?loknr=431780
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&maaned=8&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=431780&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=8&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479861&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=8&aar_first=2013&aar_second=2014&omraade=lokalitet&hiddenlok=479880&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato

