
Hvor er Gøgen Gunnar?

Gunnar er atter på vingerne. Han har forladt Sydspanien og sat kursen direkte

mod Danmark, hvor han forventes at lande midt i maj. 

Når Gunnar har sundet sig lidt over sin lange rejse, vil han �nde en mage. De to er

nogle værre bisser. De vil nemlig ikke, som andre fugle, bygge en rede.  

I stedet vil de overvåge småfugle som fx. engpibere og rørsangere, imens de

bygger rede, og når der er æg i reden, �yver Gunnars mage hen til den og skubber

et eller �ere af dem ud. Herefter lægger hun sit eget æg i reden. Den anden fugl

passer så på ægget, som var det dets eget. 

Når gøgeægget klækker, starter gøgeungen med at skubbe de andre æg ud af

reden! På den måde får gøgeungen al pladsen og al den mad, den har brug for, for

at vokse sig stor og stærk.

Når gøgeungen er blevet for stor til at være i reden, hopper den ud på en gren,

hvor den bliver fodret af dens ufrivillige adoptivforældre.
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Engpiber: Peter Dam Rørsanger: John Larsen

Hvad �yver nu?

Frem med kikkerten for rovfugletrækket er i fuld gang. Lige nu er himlen - især

over Skagen, som er en af de bedste fuglelokaliteter i Europa - fyldt med

fascinerede rovfugle så som hvepsevåge, rød glente, blå glente, havørn, kongeørn,

�skeørn, vandrefalk, lærkefalk, dværgfalk, slagfalk, steppehøg, blå kærhøg,

hedehøg og fjeldvåge, som udnytter opvindene over klitterne og plantagerne. 

Klik her for at se de lokationer i Skagen, hvor du har størst mulighed for at se

rovfuglene.

De �este trækfugle nu ankommet til Danmark fra deres vinterkvarterer, og du

kan nu blandt andet se bynkefugl, engpiber, skovpiber, jernspurv, rødstjert,

blåhals, vendehals, landsvale, bysvale, digesvale og ikke mindst alle sangerne;

sivsanger, rørsanger, gærdesanger, havesanger, skovsanger, gransanger og

løvsanger de �este steder i landet. Også den hvide stork er observeret �ere

steder i landet.  

Følg med på DOFbasen, hvor du kan se, hvor og hvornår de enkelte arter er

observeret. 

Strandskaden er også en af de fugle, du kan se lige nu ved de danske kyster eller

på f.eks. boldbaner i byen, hvor de �nder orme. Farvelæg din egen strandskade

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

�nde maj måneds “Most Wanted” fugleart, som selvfølgelig er gøgen!

Gøgen er for de �este nok lettere at kende på sit “Kuk-kuu” end på sin askegrå

fjerdragt og lange spidse vinger. 

Den kan ses - og høres - overalt i Danmark, især i ådale, moser og løvskove, hvor

den yngler. 

Du kan høre gøgen på linket her.
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Månedens aktivitet

I maj er de �este fugle tilbage i Danmark fra deres vinterkvarterer, ligesom de

overvintrende fugle nu har forladt Danmark. Har du nogensinde tænkt over,

hvordan fuglene klarer den lange rejse?

Bliv klogere med månedens aktivitet “Fedt nok!”.

Læs om aktiviteten og reglerne her  

Husk, at du hver måned kan �nde �ere gode ideer til aktiviteter på FugleForAlles

hjemmeside. 

 

Islands ryle: Morten Jenrich Islandsk ryle: John Larsen

Fugleture for børn
Ørneklubben arrangerer �ere fugleture i maj. Blandt andet kan du komme på

gratis introtur til Fyns Bøjden Nor, og på Skagen Fuglefestival afholdes der

introture hver dag ved Det Grå Fyr. 
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Igen her i maj - på Fuglenes Dag - kan du høre morgenkoret, hvis du står tidligt op

og tager med DOF Østjylland til Spørring Folkeskov. Er du ikke så meget for at

komme tidligt ud af fjerene, kan du i stedet tage med DOF Sønderjylland

på natravnetur.  

Husk også DOF UNGs forårslejr i Skagen.  

Du kan læse mere om alle månedens fugleture her

Kontaktoplysninger

Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk 

Projektleder Jakob Bredsdorff Frederiksen: jbf@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Vesterbrogade 140, 1620 København

Tlf. +45 33 28 38 00 

E-mail: dof@dof.dk 

www.dof.dk 

 

DOF BirdLife's privatlivspolitik

Kan du ikke læse denne e-mail?

For mange e-mails?

Afmeld nyhedsbrev
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