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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar hygger sig lige nu i det varme
Congo og æder sommerfuglelarver
med hår på. Modsat andre dyr og
fugle er de giftige hår på larverne ikke
noget problem for Gunnar og gøgene.
Hårene falder nemlig af under
fordøjelsen i kråsen. Når kråsen er
ved at være fyldt op med hår gylper
Gunnar det bare op igen.

Hvad flyver nu?
December er startet med et brag af kulde og sne fra nord og øst. Den
vejrsituation skulle gerne bringe flere fugle ned til os fra Skandinavien den næste
tid. Måske vi endelig får flere sjaggere og silkehaler på besøg snart? Hvis søerne
fryser til, er det en god idé at opsøge havne, hvor bl.a. måger, andefugle og
alkefugle kan ses svømme i havnebassinerne. I bække og åer, hvor det
strømmende vand holder vandet isfrit, søger arter som fiskehejre, vandstær,
bjergvipstjert og isfugl til, sammen med bekkasiner og skovsnepper i jagten på
føde. Når landskabet dækkes af sne, søger småfuglene til foderpladserne
nærmere de bebyggede områder, og der kan dukke arter op på foderbrættet du
måske ellers ikke ser så ofte her.
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Månedens fugl
Print plakaten og prøv om I sammen med børnene kan finde december måneds
”Most Wanted” fugleart! Månedens fugl denne gang, har vi valgt skal være
Gulspurven. Vi kender gulspurven fra om foråret og sommeren, når den sidder i
toppen af en busk og med sin sang tæller til ”en, to, tre, fire, fem, seks, syyyyv”. De
gulspurve som bliver i landet om vinteren samler sig i flokke i søgen efter korn og
frø på jorden, som de kan spise nu hvor mange af insekterne er borte. Det betyder
også at de om vinteren kan findes på foderpladser nærmere byområderne. Måske
I kan være heldige at lokke månedens fugl hjem til foderbrættet? Husk at
hunnerne ikke er så gule som hannen på billedet.

Månedens aktiviteter
Julemåneden er perfekt til at pynte op med materialer I finder i naturen. Lad jer
inspirere og lav f.eks. flot muslingekunst eller sjove bladfugle til at hænge op.
Find flere bud på december-aktiviteter for familien på hjemmesiden.
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Bladfugle

Fugleture for børn
Mellem jul og nytår arrangerer DOF-Østjylland en rigtig juleferietur den 28.
december til Silkeborgsøerne. Måske I er heldige at møde troldanden på turen?
Læs mere om turen og tilmeld jer her. Find også mange andre ture og
arrangementer rundt om i landet på DOF's aktivitetsside.

Kontaktoplysninger
Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk
Projektleder Mads Oddershede: mads.oddershede@dof.dk
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