
Hvor er Gøgen Gunnar?
Efter et længere stop i Nigeria er

Gunnar nu ankommet til sin endelige

vinterdestination. Han vil spendere

de næste par måneder i tropisk

Congo - hele 6700 km. væk fra

yngleområdet i Danmark! Et varmt og

fugtigt sted tæt på Ækvator med

masser af store insekter at jage. 

 

(Pibesvaner. Foto: Lisa Vergin)

Hvem �yver nu?
Vi nærmer os så småt den mørke vinter, men november er faktisk en rigtig

fuglerig måned! Mange af de nordligste arter kommer nu ned til os. Både dag og

nat kan store �okke med sangsvaner høres eller ses på himlen eller markerne. De

får følgeskab af den mindre pibesvane, som kommer ned til os helt fra den

sibiriske tundra. I skoven, haven eller parken kan du få besøg af gråsisken med

dens røde pande eller måske du kan være heldig at en �ok med silkehaler sætter

sig og æder rønnebær og æbler. Mange af småfuglene samles i �okke når kulden

sætter ind i jagten på føde, f.eks. grønirisk og dens mindre fætter grønsisken.

Også lærker og værlinger samles nu på marker og andre åbne arealer. Store

mængder ænder kan ses i fjordene og de store søer, hvor de er kommet til for at

nyde godt af vores lidt lunere kystlandsklima. 
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Månedens fugl
Print plakaten og prøv om I sammen med børnene kan �nde november måneds

”Most Wanted” fugleart! Månedens fugl denne gang er Snespurven. En rigtig barsk

lille fugl. Snespurven er tilpasset nogle af de mest kolde egne i nord, hvor den

kommer hertil fra de norske fjelde eller måske endda Grønland. De snespurve der

yngler på Svalbard ved vi kan tilbringe vinteren i bjergene i Kasakhstan, hvilket

også må være et temmelig goldt sted på denne årstid! 

Snespurven ses herhjemme kun i vinterhalvåret, og du bør tage ud til kysten for

at �nde den på vores sandede strande eller strandenge. Her lyser vingerne hvide

når de i �okke �yver lavt over stranden i søgen efter frø fra planterne. Ofte bliver

man opmærksom på �okkene på stemmen. Lyt til snespurvens kald på xeno-

canto.org. Det kan være lidt af en udfordring at �nde snespurven, så hvis I er så

heldige at spotte den, må I gerne give hinanden et ekstra klap på skulderen! 

 

Månedens aktivitet
Kend din Svane! Lær jer hurtigt at

skelne mellem de tre hvide svaner.

Find denne bestemmelsesnøgle under

november-aktiviteterne på

FugleForAlles hjemmeside. Her

�nder I også se andre sjove bud på,

hvad man kan lave med familien ude

og hjemme i denne måned. 
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Børnekursus for voksne
I oktober gennemførte de første deltagere Fugle For Alles gratis kursusforløb om

det at formidle fugle og natur til børn. Deltagerne �k bl.a. besøg af nogle

skoleklasser, og sammen havde de nogle rigtig �ne dage fyldt med fuglekig og

læring. Tilsvarende kursusforløb vil blive gentaget næste år. Vi vil senere melde

de speci�kke datoer ud, som sandsynligvis vil ligge i det tidlige forår. 

 

Fugletur for børn
Vi slutter måneden af med en

Ørneklubtur til Skagen. Skagen er

altid et spændende sted at kigge på

fugle, og nu får du selv chancen. På

denne tur skal vi fodre og

forhåbentlig ringmærke nogle fugle,

og vi er sikre på, at både dig og de små

bliver både klogere og gladere af det. 

Læs mere om turen her.

Kontaktoplysninger
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Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk 

Projektleder Mads Oddershede: mads.oddershede@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 
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