Brandbjerg Sønderskov - Fugletur
En tur med TravelTales. Tryk på posten på kortet på mobilen, så du kan se postens nummer.

Turen er 1,5 km lang og har 10 poster. Den starter ved Brandbjerg højskole og følger Grejsdalsstien mod Vejle.
Man kan også gå den i modsat retning. Her starter man ved post 10 og går mod post 1.

Post:_____

Ringdue



Ringduen kaldes også for skovdue.



Skovduerne bygger nogle dårlige reder. Tit kan du se æggene igennem bunden af reden. Dens reder bliver ofte plyndret for æg og unger af krager og skader. De kan nemt se de
hvide æg igennem redens sider og bund.



Jægere skyder cirka 300.000 duer om året.



Ringduen er en standfugl. Den samler ikke vinterforråd som
skovskaden. Den æder sig tyk og fed i agern og bog fra skovens træer om efteråret. Så kan den klare sig hele vinteren,
selvom den kun finder få korn og frø.

Post:_____

Skovskade



Skovskaden samler agern, bog og andre nødder fra træer og
gemmer dem til vinter. På den måde er skovskaden med til at
så træer nye steder



Skovskaden kan finde på at plyndre andre skovskaders reder



Skovskaden er en sky fugl, der kan være svær at se. Du vil tit
opdage den, fordi du hører dens advarsels-skrig, når du går i
skoven. Man kalder skovskaden for skovens politibetjent, fordi
den advarer alle dyr, hvis der er fare på færde.



Du kan kende skovskaden, hvis du ser den flyve. Den flyver
langsomt og besværligt af sted – i buer op og ned.

Post:_____



Der er stor forskel på hannens og hunnens fjerdragt. Når den skifter fjer, kan det være svært at se forskel på hun og han. Hannen
har dog altid gult næb.

Gråand



En han hedder andrik, hunnen hedder and, og ungerne hedder
ællinger.



Ændernes næb er forskellige. De er tilpasset den føde, arterne
spiser. Gråandens næb er udviklet til at filtrere vand med - den
snadrer. Næbet fungerer som en slags si, der sier algerne i vandet fra.



Skalleslugeren er en anden slags and. Dens næb har små spidse
pigge, der vender bagud. Så kan den lettere fange slimede fisk.

Post:_____

 Landsvalen lever af insekter, som den fanger flyvende i luften. Det er
det eneste landsvalen spiser. Når insekterne forsvinder om efteråret,
må landsvalen flyve et andet sted hen og finde insekter.

Landsvale
 Landsvalen en fantastisk flyver, hvert år i september tager den turen
helt ned til Sydafrika. Det vil sige, at den flyver op til 10.000 km to
gange om året. Den er tilbage i Danmark i april.

 Et landsvalepar med to kuld unger spiser to millioner insekter gennem
sommerhalvåret.

 Man kan se på landsvalen, hvordan vejret er. Når det er dårligt vejr er
insekterne tæt på jorden og så er svalerne der. Når det er godt vejr flyver både insekter og svaler højt.

 Landsvalen er den af de tre danske svalearter, der har den længste
hale. Hannen scorer med halefjerene. Landsvalehunnen vil helst parre
sig med de hanner, der har længst hale.

Post:_____



Du kan let kende musvitten. Den har et sort hoved med hvide
kinder – og en sort stribe (et sort slips) nedover sin gule mave.
Hunnen vil helst have hannen med det bredeste slips.

Musvit



Musvitten er den fjerde mest almindelige fugl i Danmark



Musvitten yngler i skovene og også i haver. Musvitten kan kun
lide at ruge i huller i træerne – Der er desværre ikke er nok
gamle træer med rede-huller. Derfor kan du hjælpe musvitten
ved at have en redekasse i haven.



Om sommeren spiser musvitten insekter, larver, edderkopper
og små snegle. Om vinteren lever den af frø og frugter fra
træer. Derfor kan den blive i Danmark hele året. En fugl der bliver hele året, kalder man en standfugl.

 Solsorten var en sky og bange skovfugl for 100 år siden. Den trak

Post:_____

væk om vinteren. Nu har den vænnet sig så meget til mennesker,

Solsort

at den bor i de fleste haver hele året rundt.
 Nu er solsorten vores mest almindelige fugl. Der er ca. 2 millioner
ynglepar.
 Solsortens sang er meget smuk med klare, bløde fløjtetoner. Du
kan let få den at høre i det tidlige forår og gennem hele sommeren.
 Solsorten er en drosselfugl. Den er rimelig stor og kraftigt bygget.
Hannen er sort med orange næb og en orange ring omkring øjet.
Hunnen er mørkebrun.

Post:_____



Stor Flagspætte

Stor Flagspætte spiser larver og insekter, som lever under barken
på gamle eller døde træer. Den hakker sig ind til dem, med sit
kraftige næb og fanger dem med sin 4 cm lange tynde tunge.



Spætten hakker hvert år et nyt redehul til sine unger. Det er godt
for fugle, som ikke selv kan lave deres eget redekammer. For
eksempel flytter mejser tit ind i et forladt spættehul



Den store flagspætte hakker så meget, at den slider tre næb op
på et år. Heldigvis vokser næbbets hornlag hele tiden inde ved
roden, når det bliver slidt ude på spidsen. Ellers ville den hurtigt få
et for kort næb og komme til at se mærkelig ud.

Post:_____

Gråkrage



Krager har navn efter den lyd, de siger.



Vi har to slags krager i Danmark: Sortkrage og Gråkrage.



Krager er ligesom andre af kragefuglene er naturens
skraldemænd. De spiser næsten alt - også ådsler. Ådsler er døde
dyr.



Kragefugle er de klogeste fugle. Skovskaden kan for eksempel
huske alle de mange tusinde gemmesteder, hvor den har lagt
vinterforråd.



Kragen kan også bruge redskaber til at få fat i føde. Den tager for
eksempel blåmuslinger ved fjorden og flyver op til en vej. Her
kaster kragen dem ned på asfalten, så de knækker.

Post:_____



Musvågen er Danmarks mest almindelige rovfugl.



Musvågen lever af mus, rotter, frøer, tudser og firben. Den kan

Musvåge

også spise orme og biller.


Det musvågen ikke kan fordøje gylper den op. Du kan finde
musvågegylp med pels. Knoglerne kan musvågens mavesyre
godt nedbryde. Hvis der både er knogler og pels i gylpen kommer
den fra uglen. Den har ikke mavesyre til at nedbryde knoglerne.



Et musvågepar holder sammen hele livet igennem.



Musvågens lever i kanten af skoven. Det man kalder skovbrynet.
Musvågen bygger rede i træerne. Den har også brug for det åbne
land. Her jager den.

Post:_____

Bogfinke



Hvis der er mange skovbryn – er der også mange musvåger.



Bogfinken er Danmarks næstmest almindelige fugl.



Bogfinken lever både i skoven og i villahaver



Bogfinkens sang er smuk og let at genkende. Man siger, at det
lyder som om, den siger: ”Det det det det ka´jeg si´ li så tit det
ska´vær´”



Bogfinken har fået sit navn, fordi den om vinteren lever af bog.
Det er bøgetræets nødder.



Bogfinkerne er meget aktive i parringssæsonen. Nogle forskere
har talt, at et bogfinkepar parrer sig op til 200 gange for at få ét
kuld unger. Hannen parrer sig med hunnen så ofte, fordi hunnen
godt kan være utro. For at være sikker på, at det er dens egne
unger, der kommer i reden sørger den for at parre hunnen hele
tiden.

Hold godt øje på turen. Måske du er så heldig at se nogle af fuglene.
Lyt også til lydene i skoven. I foråret kan man let høre nogle af fuglene i
virkeligheden.

