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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar befinder sig stadig i Danmark, hvor du både kan se og høre ham lidt
endnu. Dens unge ligger nu alene i en rede, hvor den fodres flittigt
af dens (ufrivillige) adoptivforældre. Faktisk er gøgeungen allerede større end
adoptivforældrene, så der skal mange insekter til for at gøre den store gøgeunge
tilfreds!
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Rørsangeren til venstre fodrer en kæmpe gøgeunge. Foto: Henrik Friis

Hvad flyver nu?
Selvom kalenderen lige nu siger sommer, er efterårstrækket for nogle fugles
vedkommende allerede godt i gang - nemlig for de sydtrækkende vadefugle så
som storspove, almindelig ryle, hvidklire, svaleklire og mudderklire, og kan ses
ved vådområder og strande.
Udover de trækkende vadefugle, ses der stadig rovfugle himlen så som
hvepsevåge, musvåge og rød glente. De unge rovfugle der ikke er gamle nok til at
yngle strejfer en del omkring i sommermånederne.
I Årtoft Plantage er der observeret vendehals, og om aftenen er det et godt
tidspunkt at tage ud og lytte efter nattergal, græshoppesanger i kær og moser
eller måske en fløjtende vagtel fra markerne.
Både den 7. og 24 juni havde Skagen Fuglestation en sjælden gæst fra øst i
morgenens ringmærkning - nemlig en lille rørsanger. Arten er i familie med vores
hjemlige rørsanger og kærsanger, men lever normalt kun i det østligste Europa og
Centralasien. De var derfor kommet en del på afveje. Sammenlignet med
rørsangeren er lille rørsanger mindre, har en markant hvid øjenbrynsstribe og
vingen er meget kortere. Du kan se den fine gæst med ring om benet på fotoet
nedenfor.
Hvis du er heldig, kan du måske selv nå at se en af de lidt sjældnere gæster fra
nord i Danmark - nemlig den Odinshane, der blev set i Agger Tange den 24. juni.
Følg med på DOFbasen, hvor du kan se, hvor og hvornår de enkelte arter er
observeret.
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Sulen er også en af de fugle, du kan se lige nu, da den er en hyppig sommergæst
ved Vestkysten. Sulen er en ret sej fugl, der er i stand til at dykke helt ned til
omkring 22 meters dybde for at fange fisk. Farvelæg din egen sule 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 maj måneds “Most Wanted” fugleart, som er den mystiske natravn!
I juni og starten af juli kan du i klitplantager være heldig at høre nogle sjove lyde
om natten. En snurren, en klappen eller en højt kald ”Ky-It”.
Disse mærkelige lyde kommer fra nattens drage – natravnen - som nu er tilbage i
Danmark efter at have tilbragt vinteren i Tropisk Afrika.
Natravnen er kun aktiv om natten, hvor den jager insekter med sit kæmpe gab.
Næbbet er lille, men når kæberne åbnes, bliver gabet nærmest som en trawler i
luften!
Du kan høre natravnen her
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Månedens aktivitet
Få pladen fugl med skarverne!
Der er masser af liv i de danske skarvkolonier her i juni, hvor skarvernes unger
begynder at komme på vingerne. Besøg en af dem og oplev livet i kolonien. Spil
Skarv Bingo med børnene. Kan I mon få pladen fuld?
På kortet kan du se, hvor i Danmark der er skarvkolonier (2020). De findes endda
midt i København (Sortedamssøen). Du kan også tage til en havn i stedet, hvor der
ofte holder skarver til. Selvom de ikke yngler der, har I stadig mulighed for at
vinge mange typer adfærd af på pladen.
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
I løbet af sommerferien kan du komme på spændende fugleture overalt i
Danmark. Blandt andet har du mulighed for at komme på natravnetur i Skagen
Klitplantage den 6. og 9. juli. Når tusmørket falder på, vågner natravnen og
bevæger sig ud på jagt efter insekter i sommernatten. Hvis du er heldig, kan du
både se og høre den sagnomspundne fugl.
Alle mandag i juli fra kl. 13.00-14.00 er der gratis ringmærkningstur med Skagen
Fuglestation i Fyrhaven ved Det Grå Fyr. Her vil fuglestationens dygtige
ringmærkere fortælle og vise, hvordan de fanger og ringmærker fuglene. Hvis du
er heldig, kan du måske endda se en fugl helt tæt på!
Derudover arrangerer Det Grå Fyr vandringsture til Grenen de fleste onsdage og
søndage i juli. Du kan se aktiviteteskalderen for Det Grå Fyr her
Du kan også tage med på DOF UNGs sommerlejr til Blåvand i juli, hvor du kan
opleve det legendariske vadefugletræk.
Sidst - men ikke mindst - kan du tage med FamilieNaturklubben til Skarvsøen i
Skagen den 17. juli, hvor du vil få mulighed for at studere livet i skarvkolonien
nærmere - og måske endda spille skarvbingo!
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Kontaktoplysninger
Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk
Projektleder Jakob Bredsdorff Frederiksen: jbf@dof.dk
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