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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar befinder sig nu i Vestafrika
ved Elfenbenskysten, men begynder
at længes efter at komme op nordpå
for at yngle! Han har derfor forberedt
sig til rejsen ved at have skiftet alle
sine svingfjer de seneste måneder, og
dermed klar til at flyve langt med sine
nye friske fjer.

Hvad flyver nu?
Det er forår, og hvis du lytter godt efter, kan du endda høre det! Udover den
tiltagende fuglesang kan du nemlig også høre den flittige Flagspættes trommen.
Den er i fuld gang med at hakke redehuller i træerne. Faktisk bruger den næbbet
så meget, at den slider op det der svarer til tre næb om året.
Forårstrækket er også for alvor kommet i gang, og lige nu kan du måske være
heldig at finde bl.a. Hedelærker, Bjergvipstjerter, Misteldrosler, Sortstrubet
Bynkefugl, Huldue samt masser af Traner. Se f.eks. de sidste ti dages
observationer af traner rundt i landet her i dofbasen.
Observationerne viser også, at rovfuglene er kommet på vingerne, idet der både
er set bl.a. Rød Glente, Havørn, Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Musvåge, Rørhøg samt
Dværgfalk.
Måske du endda kan finde verdens hurtigste fugl derude? Vandrefalken. Farvelæg
din egen Vandrefalk ved at klikke på billedet nedenfor og printe tegningen. Få
hjælp i din fuglebog for at se hvilke farver vandrefalken har.
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Månedens fugl
Print plakaten ved at klikke på billedet, og prøv om du sammen med børnene kan
finde februar måneds “Most Wanted” fugleart, som vi har valgt skal være
Sanglærken.
Sanglærken kender vi som en af de tidligste forårsbebudere, hvor den kan ses og
høres i sangflugt i det åbne land. Men arten findes her faktisk også om vinteren,
hvor den ses i flokke på marker i søgen efter frø. Hvis det bliver koldt, trækker
den dog længere mod sydvest i Europa. Om foråret skiftes føden til igen at bestå
af insekter.
Sanglærken har en spættet brun fjerdragt. Undersiden er hvidlig med stribet
bryst. Sanglærken kan rejse sine issefjer til en lille top. Selvom denne top er
meget mindre end den nært beslægtede Toplærkes, er det let at forveksle de to
fugle. Toplærken er dog blevet en meget sjælden fugl herhjemme, og her i
Danmark yngler den nu kun i Hirtshals.
Sanglærken, derimod, er udbredt i hele landet, men har desværre længe været i
tilbagegang.
Her kan du lytte til hvordan sanglærken lyder, når den flakser i sangflugt over
marker og enge.
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Månedens aktivitet
Kalenderen siger forår, og mange fugle vender nu tilbage til Danmark fra
deres vinterkvarterer - det er derfor oplagt at tage på fugletur.
Det er en god ide at have en fuglebog med sig på turen, men det kan ofte
være svært at finde frem til de fugle, man ser, blandt alle de andre i bogen.
Især hvis man er ny fuglekigger.
Her er der heldigvis hjælp at hente i DOF’s Fugle App, som man kan hente
gratis til både telefon og iPad i App Store og i Google Play. Udover at app'en
hjælper med at artsbestemme, kan man krydse de fugle af, man har set og
dermed lave sin helt egen artsliste. Ved hver art kan man se billeder, høre
fuglestemmer samt læse om fuglenes biologi.
Husk, at du hver måned kan finde flere gode ideer til aktiviteter på
FugleForAlles hjemmeside.
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Fugleture for begyndere
Er du ny fuglekigger, har du mulighed for at deltage i begynder-fugleture flere
steder her i den sidste uge af marts. For eksempel kan du tage med DOF
Nordsjælland til Lille Lyngby Mose for at se på ænder, gæs og rovfugle. Det er
også muligt at følge forårstrækket i Gedser, som byder på mange spændende
fugle. Her kan du blandt andet se de trækkende Ederfugle helt tæt på kysten, og hvis du er heldig - rovfugle.
Du kan læse mere om de forskellige ture i links’ene nedenfor:
26/3 Rungsted Havn
26/3 Selsø Sø
26/3 Kongelunden - Hejresøen
26/3 Forårstur ved Gedser
26/3 Fugletur ved skov og strand, Bildsø Slagelse
26/3 Lille Lyngby Mose
30/3 Sandbjerg Sø
31/3 Fugletur i Hinnerupområdet

Kontaktoplysninger
Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk
Projektleder Jakob Bredsdorff Frederiksen: jbf@dof.dk
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Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

DOF BirdLife's privatlivspolitik

Vesterbrogade 140, 1620 København
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