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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar befinder sig ikke længere i
Afrika - han har nemlig krydset
Gibraltar, hvor han holder et lille hvil i
Sydspanien bl.a. sammen med den
seje hærfugl og den smukke pirol. Du
kan spotte ham blandt svaler, spurve,
finker, mejser, drosler og sangere, som
også er på vej nordpå.
Når Gunnar er færdig med at hvile sig,
varer det ikke længe, før han vender
næbbet mod Danmark.

Hærfugl: Steen E. Jensen

Landsvale: John Larsen

Hvad flyver nu?
Forårstrækket er i fuld gang, og lige nu kan du blandt andet se sanglærke,
engpiber, bjergvipstjert, hvid vipstjert, jernspurv, og måske du kan være heldig at
finde en sortstrubet bynkefugl eller en blåhals. på de rigtige steder. Disse arter
blander sig om lidt med de første fugle fra Afrika som f.eks. stenpikker, skovpiber
og løvsanger
I Skagen er de første flotte steppehøge tjekket ind. Her kommer de gamle
rovfugle før ungfuglene.
Søg gerne på DOFbasen, hvis der er bestemte arter, du gerne vil se. Her kan du
nemlig finde ud af, hvor fuglene er observeret, så du er sikker på at komme det
rigtige sted hen, når du planlægger din fugletur.
Hvis du interesserer dig for rovfugle, er det også nu, du skal have kikkerten frem,
da der flere steder er observeret rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg,
fjeldvåge, fiskeørn og dværgfalk.
Husk - hvis du er i tvivl om arterne, kan du downloade DOF’s fuglebog til din
telefon. Den kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fugle du ser.
Skægmejsen er en af de fugle, du kan se lige nu. Farvelæg din egen skægmejse ved
at klikke på billedet nedenfor og printe tegningen.
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Månedens fugl
Prøv om du sammen med børnene kan finde april måneds “Most Wanted”
fugleart, som er hvid vipstjert!
Den hvide vipstjert er en elegant spurvefugl. Den er let at kende på grund af dens
grå-hvid-sorte fjerdragt med den lange sorte hale, som vipper konstant, når
fuglen går rundt.
Hvid vipstjert er meget udbredt i Danmark, og den yngler gerne i nærheden af
vand, hvor hannen og hunnen hjælpes ad med rugning og opfostring.
I slutningen af april kan du møde en fætter til den hvide vipstjert. Det er den
gule vipstjert, med den gule mave. De ankommer lidt senere, eftersom deres
vinterkvarter ligger endnu længere væk, syd for Sahara. De skal derfor skal bruge
længere tid på at flyve herop
Du kan høre hvid vipstjerts sang her.

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Månedens aktivitet
I april vender mange fugle tilbage til Danmark fra deres vinterkvarterer, ligesom
de overvintrende fugle nu forlader Danmark. Dette giver mulighed for at se
mange forskellige arter i løbet af hele april, og derfor er månedens aktivitet “Ny
dag - ny fugl”. En strategisk leg, hvor man samler på fuglearter dag for dag.
En motiverende måde til også at opsøge de forskellige arter hvor de bor..
Læs om aktiviteten og reglerne her
Husk, at du hver måned kan finde flere gode ideer til aktiviteter på FugleForAlles
hjemmeside.
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Fugleture for børn
April byder på mange spænende fugleture. For de morgenfriske er der
morgensangs-tur med DOF Sønderjylland i Draved Skov, hvor du kan blive
akkompagneret af fuglestemmer, efterhånden som fuglene kommer ud af fjerene.
Har du lyst til at opleve vadefugle, kan du tage med DOF Vestsjælland med til
Sanddobberne og Korevlerne, som begge er Natura-2000 områder.
Udover fugleturene byder april på et foredrag med selveste Vicky Knudsen, som
deler ud af sin store viden om naturen.
Læs mere om både foredrag og fugleture i links'ene nedenfor:
16/4: Forårstur til Bøjden Nor
16/4: Sanddobberne og Korevlerne
17/4: Åben Fryser i Det Grå Fyr, Skagen
17/4: Solbjerg Engsø og Orned Plantage
20/4: Gribskov, Duemose, Hessemose
21/4: Horserød Hegn
24/4: Fuglevandring på Grenen, Skagen
24/4: Morgensangs-tur i Draved Skov
24/4: Amager Fælled
27/4: Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg
30/4: Fugle og flora på Høvblege på Østmøn
30/4: På opdagelse i Vickys vilde verden - Foredrag

Kontaktoplysninger
Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk
Projektleder Jakob Bredsdorff Frederiksen: jbf@dof.dk
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