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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar befinder sig fortsat i tropisk
Afrika sammen med mange andre
fuglearter fra Europa, som f.eks.
natravn, løvsanger og sivsanger. Her
lever de sammen med de mange
eksotiske fugle, der bliver i Congo
hele året.
Der er ikke mange mennesker her i
regnskoven, men der findes alligevel
dyr, som er nært beslægtet med dem.
Fra trækronerne kan Gunnar betragte
de store flotte gorillaer, mens de
spiser blade og frugter i skovbunden.

Hvad flyver nu?
Der er gang i andedammen for tiden, hvor der i de danske søer nu samles store
flokke med overvintrende ænder. Både dykænder som troldand, bjergand,
hvinand, taffeland og svømmeænder som gråand, krikand og pibeand.
Samme steder kan man være heldig at se de tre smukke skalleslugerarter, vi har i
landet: Stor, toppet - og lille skallesluger. De kan også ses ved kysterne, hvor også
andre dykænder som sortand og fløjlsænder ligger i flokke på havet - de kommer
normalt ikke ind i søerne.
Det gør havørnene derimod, som kan ses ved alle de store danske søer, men også
ved kysten. Se kort her over hvilke steder, der indtil nu er observeret havørne i år.
Andre rovfugle, du kan være heldig at finde overvintrene, er blå kærhøge ved
enge og moser. Særligt de ældre hanner er virkelig flotte! Se kort her over steder,
hvor der er observeret blå kærhøg her i januar 2022.
Om vinteren samles de to små hornuglearter i mindre grupper: Skovhornugle og
mosehornugle. Mosehornuglen ved kystlokaliteter siddende på jorden, og
skovhornuglerne siddende i træer i mindre skovbevoksninger eller kirkegårde.
De kan ses sidde i træerne også om dagen, men er svære at finde, selvom de også
er i bynære områder. Lige nu er der f.eks. en lille flok, der overvintrer ved
Flyvestation Værløse og på Amager Fælled. Mosehornugler er bl.a. observeret på
enge ved Avnø syd for Næstved og på Ølsemagle Revle syd for København.
Farvelæg din egen havørn ved at klikke på billedet nedenfor og printe tegningen
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Månedens fugl
Print plakaten ved at klikke på billedet, og prøv om I sammen med børnene kan
finde januar måneds ”Most Wanted” fugleart! Månedens fugl, har vi valgt, skal
være sjaggeren. Denne store drosselfugl er der ikke mange af om sommeren, men
nu her i vinter er der kommet mange flokke af sjaggere til Danmark nord fra.
Flokkene kan særligt ses i det åbne land i jagt efter bær. Arten kendes i flugten
bl.a. på den lysegrå overgump og hoved i kontrast til den brune ryg. Undervingen
er hvid og på brystet er den gullig med sorte striber. Man kan ofte høre dem kalde
”sjak-sjak-sjak”, hvilket også har givet den sit danske navn. Hør hvordan det lyder
på dette link til xeno-canto.org, optaget af Lars Mogensen i Midtjylland.
Sjaggerne kan til tider også findes i haverne, hvor de godt kan lide æbler. Måske I
er heldige at få månedens fugl hjem i haven, hvis I lægger æbler ud?
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Månedens aktivitet
I januar er det tid til at tage julepynten ned, men inden I pakker det helt væk, kan I
overveje, om noget af det kan bruges til nye aktiviteter med børnene. Måske en af jer
har fået et par sko i julegave? Og dermed en skotøjsæske. Eller måske I har haft en
lyskæde på et træ i haven? Det, og meget andet, er guld værd, hvis i vil lave vores bud
på en aktivitet her i januar! Det kan nemlig bruges til at lave jeres egen ”Lille Verden” i
3D, hvor I bringer landskabet med hjem i stuen. Hvis I tager billeder af jeres små
verdener, må I meget gerne dele det med os ved at sende en mail.
Husk, at du hver måned kan finde flere gode idéer til aktiviteter på FugleForAlles
hjemmeside,

Fugleture for børn
Ørneklubben arrangerer tur til Reersø nær Kalundborg. Et godt sted for ænder,
gæs og svaner i januar - hvilket også er en lækkerbisken for havørne! DOFØstjylland inviterer til tur i Moesgårdskovene i Århus. Se, hør og lær om de
overvintrende fugle her, og måske I kan være heldige at få et glimt af vandstæren
eller bjergvipstjerten i åen! Læs mere om disse ture i links nedenfor:
15/1 Midvintertur i Moesgårdskovene
16/1 Fugletur med Ørneklubben

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