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Hvor er Gøgen Gunnar?
Gunnar har som sine andre
gøgevenner passeret Sahara og
holder nu ædestop i Nigeria, hvor der
ikke er lige så tørt og derfor masser af
insekter at mæske sig i.
Gunnar og de andre voksne gøge
ankommer til Afrika før deres unger,
som først dukker op nu.
Rejsen er dog endnu ikke helt ovre for
Gunnar. Han og de andre gøge skal
faktisk endnu længere syd på i næste
måned!

Hvem flyver nu?
Oktober er et af årets fuglerigeste måneder her i landet. Flere millioner fugle
passerer faktisk gennem landet, mens du læser dette! De fuglearter, der
overvintrer i Afrika, har allerede passeret os, men fugle som gæs, drosler, finker
og fuglekonger fylder nu himlen. De skal knap så langt, måske Sydeuropa eller
Storbritannien for at spendere vinteren.

Månedens fugl
Print plakaten og prøv om I sammen med børnene kan finde oktober måneds
”Most Wanted” fugleart! Månedens fugl denne gang er Gærdesmutten. Den kan
ses i Danmark hele året, men særligt oktober er der mange, fordi ungfuglene fra i
år rører på sig og skal finde nye steder at være.
Gærdesmutten er en rigtig lille spirrevip. Den flyver meget lavt og er god til at
gemme sig. I gamle dage troede folk på landet ligefrem, at det var en mus, når den
smuttede rundt langs med jorden i stalden, i søgen efter insekter. Selvom
gærdesmutten er lille, har den en meget kraftig stemme, der kan høres på lang
afstand. Hvis gærdesmutten var lige så stor som dig og sad og sang på
Rådhuspladsen, ville de kunne høre den helt nede i Rom.
Lyt til gærdesmuttens sang her på xeno-canto.org.
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Månedens aktivitet
Leg Rundtosseleg med børnene på jeres næste fugletur i oktober. Se
hvordan under oktober-aktiviteterne på FugleForAlles hjemmeside. Her
finder I også andre sjove bud på, hvad man kan lave ude og hjemme.

Fugleture for børn
DOF, Fugleværnsfonden og vores samarbejdspartnere tilbyder i oktober flere
spændende ture der henvender sig til børn og familier. Se mere i links herunder:
10/10 Tur til Vaserne med Ørneklubben
17/10 Saksfjed – ørnetur med ringmærkning
18/10: Fugletur i Viborg med Ørneklubben
19/10: Ferietur på Blåvand Fuglestation med Ørneklubben
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21/10: Ferietur på Gedser Fuglestation med Ørneklubben
22/10: Ferietur og Ringmærkning på Skagen Fuglestation med Ørneklubben
24/10: Ravnstrup Sø – fuglefoder og ringmærkning med Fugleværnsfonden
31/10: Ravnstrup Sø – efterårspynt af naturmaterialer med Fugleværnsfonden
Uge 42 (efterårsferien): I efterårsferien er der masser af aktiviteter ved Det Grå
Fyr og Skagen Fuglestation med bl.a. nat-ture, fugleværksted og Åben Fryser. Se
mere i Det Grå Fyrs aktivitetskalender.
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Naturvejleder Simon S. Christiansen ssc@dof.dk
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