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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar befinder sig stadig i Afrika,
men han er nu fløjet lidt længere mod
nord - fra Congo Cameroon. Her
møder han andre eksotiske gøgearter
som f.eks. den mindre, men meget
smukke guldgøg. De skal dog ikke
med Gunnar videre til Europa, men
bliver i Afrika hele året.

Sanglærke (Foto: Torben Andersen)

Hvad flyver nu?
Forårstrækket begynder allerede så småt her i februar. På lune dage med sydlige
vinde begynder de tidligste trækgæster at dukke op. De første misteldrosler og
sanglærker ankommer, og musvågerne begynder at gøre sig klar til at rejse mod
nord.
Indtil forårstrækket for alvor kommer i gang, kan du rundt omkring i landet på
markerne lige nu se overvintrende gæs så som eksempelvis Grågås, Bramgås,
Kortnæbbet gås, Sædgås og Blisgås. Gæssene får stillet sulten ved at spise bl.a.
majs, som bliver tabt på markerne under høsten.
Hvis du har et foderbræt i din have, får du sikkert besøg af mange forskellige
fugle. Det kan være både sjovt og lærerigt at holde øje med, hvilke arter, du får
besøg af. 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.
Blåmejsen er en af de fugle, der gerne kommer på besøg på foderbrættet.
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Farvelæg din egen blåmejse ved at klikke på billedet nedenfor og printe
tegningen.

Månedens fugl
Print plakaten ved at klikke på billedet, og prøv om du sammen med børnene kan
finde februar måneds “Most Wanted” fugleart, som er vandstæren!.
Vandstæren er en buttet sort og brun fugl med hvidt bryst og kort hale. Den er
lidt mindre end en solsort. Den ses oftest om vinteren ved vandløb, hvor den
sidder på en sten eller en gren, imens den vipper gumpen op og ned. Vandstæren
søger efter føde i rindende vand, hvor den lever af små vanddyr som larver,
lopper, snegle og man kan derfor ofte se den forsvinde under vandoverfladen i
korte perioder.
Vandstæren yngler meget sjældent i Danmark. Til gengæld kommer en del af den
skandinaviske bestand på besøg om vinteren når det fryser til på deres
ynglepladser. Her vil man ofte kunne høre deres skarpe kald når den drøner hen
over vandoverfladen. Du kan høre, hvordan vandstæren kalder på link her til
xeno-canto.org
For at finde månedens ’Most Wanted’, skal du derfor opsøge åer og vandløb med
strømmende vand. Du kan evt. se kort her over steder, hvor der er observeret
vandstær de seneste uger.

Translate

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Månedens aktivitet
Vintertid er mågetid! Tag derfor børnene med til havnen eller parken og se hvilke
mågearter der findes nær dig. For en måge er ikke bare en måge! Men de kan godt være
lidt svære at kende fra hinanden. Derfor har vi lavet denne mågeguide til dig, som du
kan printe ud og tage med. Kan du finde alle fem arter? Husk, at du hver måned kan
finde flere gode ideer til aktiviteter på FugleForAlles hjemmeside.
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Fugleture for børn
Vi i DOF arrangerer mange fugleture i februar. Blandt andet kan du tage med ud
til en af Fyns fineste lokaliteter - Brændegård Sø - hvor der samlet er set mere
end 200 forskellige fuglearter - som havørn, vandrefalk, vibe samt stor og lille
skallesluger. Du kan også tage med Ørneklubben til Skagen, hvor du kan være
med til at fodre fuglene og måske være heldig at se dem helt tæt på, når de
ringmærkes på Skagen Fuglestation. Sidst - men ikke mindst - kan du tage på
ørnesafari i Lille Vildmose. Her kan du tage med bussen rundt i vildmosens
spændende og vilde natur, hvor du blandt andet kan se havørn, kongeørn og
måske endda en elg, hvis du er heldig. Læs mere om de mange ture her i februar i
links nedenfor:
14/2 Fugletur i Viborg i vinterferien
14/2 Fugletur i Skive i vinterferien
14/2 Fugle på Fyn med Ørneklubben
15/2 Feriefugle på Fælleden
16/2 Feriefugle med Ørneklubben (Skagen)
18/2 Ørnesafari i Lille Vildmose med Ørneklubben
23/2 Feriefugle på Fælleden
24/2 Ørnesafari i Lille Vildmose med Ørneklubben
27/2 Ørnens Dag på Nyord Enge
27/2 Ørnens Dag ved Arresø 2022

Kontaktoplysninger
Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk
Projektleder Mads Oddershede: mads.oddershede@dof.dk
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Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

DOF BirdLife's privatlivspolitik

Vesterbrogade 140, 1620 København

Kan du ikke læse denne e-mail?

Tlf. +45 33 28 38 00
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