
Danmarks fugle – især de fynske. 
 

Dette kursus henvender sig til dig, som gerne vil 
lære noget om de fugle, du bl.a. kan træffe i det 
fynske landskab. Lær de fugle at kende, som du 
måske ser i haven, skoven eller ved stranden.  
Ved hjælp af et mangfoldigt billed materiale sættes 
fokus på, hvorledes man kender de enkelte arter, og 
i hvilke habitater man normalt vil kunne træffe dem.  
Der tages udgangspunkt i de fugle, som man 
normalt vil kunne træffe rundt på Fyn og langs 
kysterne. Der er fugle der overvintrer i Danmark, og 
der er fugle, der kommer på gennemtræk til vinter 
opholdsstederne længere mod syd.  
For at få størst mulig gavn af fuglekiggeriet, så 
indbefatter det også at vide lidt om, hvad de 
foretrækker at spise, og hvorledes deres adfærd er i 
naturen. 

 
Over 4 aftener gennemgås forskellige fuglegrupper, der lige netop på tidspunktet er aktuelle at 
møde der ude i naturen. Hver aften følges op af en ekskursion ud til lokaliteter, hvor den 
indhentede viden kan prøves af.  
Turene vil gå til lokaliteter på Fyn, Tåsinge og Langeland, alt efter hvor vi har størst chance for 
at se de pågældende arter. 
 
Der vil også blive mulighed for at høre om, hvorledes ringmærkning af småfugle foregår, og 
hvad den derved indhentede viden, kan fortælle om fuglenes levevis og alder samt trækruter.  
 
Undervisning: 4 x 3 lektioner 30.sept   7.okt 28.okt 11.nov  
 
Ekskursioner: 4 søndage/lørdag   6.okt  13.okt   3.nov 16.nov  
 
OBS: For opstart af hold kræves min. 12 deltagere – der er plads til max. 25 deltagere  
PRIS: KR. 784,- Pensionist, efterlønner bosiddende i Odense kommune kr. 678,00 

Der undervises i aftenskoleregi, og hver mødedag består af 3 lektioner á 45 min. 
Teoriaftener begynder kl. 19.00 og forventes afsluttet ca. kl. 21.30. 
Ekskursioner påbegyndes efter nærmere aftale tidligt om morgenen, hvor fuglene er mest 
aktive. 
 
Undervisningssted: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, Årslev. 
Transport: Er man ikke selvkørende, er der mulighed for at aftale fællestransport  

ved henvendelse til underviseren. 
 
Øvrig info om kursus og betaling tilsendes efter tilmelding. 

 
Tilmelding (helst via e-mail) med oplysning om navn, adresse og telefonnummer sendes til: 
Underviser: Børge Langkilde Rasmussen, Sandhusvej 46, 5000 Odense C 

  Tlf. 22 21 60 20  e-mail: br.sandhus@rasmussen.tdcadsl.dk 
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