Fugle bingo - skov
Se om du kan få pladen fuld af skovens fugle. Sæt et hak ved de dyr du finder.

Tegninger: Jens Overgaard Christensen

Her er en kort beskrivelse af udvalgte af skovens fugle – god fornøjelse.

GÆRDESMUTTE
Et energibundt af en lille fugl, der stadig kan høres syngende langt hen på
sommeren. Den kan sidde i toppen af en
busk, men også gemt godt væk. Imponerende stemmekraft i Danmarks næstmindste fugl – kun 6-7 gram vejer den!l
Den får et væld af unger i sin mos-kuglerede, gerne flere kuld, men mange af
dem overlever ikke vinteren.

BOGFINKE
Bogfinken er rigtig glad for bog, bøgetræets frugt. Ofte ser man den flakse
op fra skovstier, hvor de hvide tegninger
på vingerne lyser op. Den kommer også
gerne til foderbrættet i haverne, hvor
man kan nyde den bordeaux-rosa han
med den grå hætte sammen med de
grålige hunner.

MUSVÅGE
Musvågen cirkler over skove og marker
med sit vingefang på over en meter på
udkig efter… mus. Men den spiser også
andre dyr, f.eks. regnorme og firben. Til
efteråret kommer mange musvåger på
træk fra Sverige og Finland, på vej mod
Central-europa. Musvågen er oftest brun
med beige-grumset underside med et
bredt halsbånd (”borgmesterkæde”),
men kan være alt fra næsten helt flødefarvet til helt mørk

STOR FLAGSPÆTTE
”Gyp”, ”gyp”. Sådan afslører spættens
stemme ofte sin tilstedeværelse i skovens træer. Når man får øje på den, kan
man ikke tage fejl af dens fine sorthvide
fjerdragt med rødt under halen og – for
hannen – i nakken. Spætte-hannen
leverer tromme-hvirvler om foråret for at
lokke hunner til og som advarsel til andre
hanner om ikke at komme for nær. Med
det kraftige næb hugger den redehuller
i træerne.
.

SPÆTMEJSE
Træernes superklatrer! Spætmejsen er
en vims lille fugl, der som den eneste
kan løbe op og ned ad høje træstammer
– med hovedet forrest! Den fløjter højlydt og er vældig aktiv. Den er så smart,
at den ofte murer hullet i sit redetræ til
med ler, så det kun passer til spætmejsen og f.eks. ikke til den større stær. De
mindre konkurrenter til redepladsen
jager den resolut væk.

SKOVSKADE
Hører du en hvæsende lyd i skoven, kan
det være en skovskade. Lige så grim
en stemme, den har, lige så fin er den i
fjerdragten med sort moustache og et
fint, himmelblåt vingespejl. Skovskaden
er altædende, men elsker agern. Den
gemmer ofte en ”madpakke” af agern i
skovbunden, men glemmer nogle gange
at få den spist. Dermed hjælper den til
med at sprede egetræerne.

