Fugle bingo - åbent land
Se om du kan få pladen fuld af det åbne lands fugle. Sæt et hak ved de dyr du finder.

Tegninger: Jens Overgaard Christensen

Her er en kort beskrivelse af udvalgte af det åbne lands fugle – god fornøjelse.

SANGLÆRKE
Sanglærken er en af de mest udholdende sangfugle i Danmark. I timevis
kan den hænge på himlen højt til vejrs
og synge i uendelighed langt hen på
sommeren. Lærkerne er desværre blevet
meget færre, fordi vores moderne landbrug ikke levner redepladser eller føde
til lærker og andre småfugle.

GRÅKRAGE
Kragen har fået sit navn efter stemmen
– krah, krah! Let genkendelig på den
grå krop og sort hoved, hale og vinger.
Krager er blandt verdens klogeste fugle,
der på snedig vis finder mange forskellige slags føde alle mulige steder. De ses
stadigt hyppigere også inde i byerne.

LANDSVALE
Svalerne er i gang med deres andet og
nogle gange tredje kuld unger hen over
sommeren. De bygger reden af mudder i stalde og på bygninger. De søger
flittigt føde ude i det åbne land, hvor der
er insekter, og fodrer ungerne op inden
den lange rejse til Afrika, der starter i
august-september. Svalerne er væk hele
vinteren og kommer først tilbage næste
år i april-maj måned.

RINGDUE
Den trinde ringdue er en af Danmarks
almindeligste fugle. Den kan yngle helt
fra februar til november og kan få op til
4 kuld. Så det er ikke mærkeligt, at der
året igennem søger føde i store flokke
på marker og i skove. Duen bygger den
ringeste rede med få kviste kastet hulter
til bulter oven på hinanden. Nogle gange
falder æggene igennem, men så lægger
duen bare nogle nye. Prøv at tælle, hvor
mange duer, der er i flokken, du ser.

TÅRNFALK
Hvis du ser en fugl på størrelse med en
due, der står stille i luften på svirrende
vinger, er det sikkert en tårnfalk på musejagt. Får den øje på en mus, styrtdykker
den til jorden. Den kan f.eks. ses på Melby Overdrev eller på græsarealer langs
søerne. Men du kan også se den tæt på
veje. Tårnfalken yngler gerne i kasser.

STILLITS
”Da Gud var færdig med at male de
andre fugle, tørrede han penslen af i
stillitsen”. Sådan lyder en historie om
stillitsens mange farver. Stillits spiser
frø og kan ofte ses i toppen af tidsler,
hvor den nipper frøene af de hvide fnok
(”uldtotter”).

