Boligfugl oktober 2020
– Udfyld og send til boligfugl@dof.dk senest 3/11!
Du kan også printe skemaet, udfylde det og sende et foto af det.
Navn

Postnr.

Adresse

By

E-mail
Telefon

Fugleart

28/94/10

5/10- 12/10- 19/10- 26/1011/10 18/10 25/10 1/11

Fugleart

28/94/10

5/10- 12/10- 19/10- 26/1011/10 18/10 25/10 1/11

Bramgås
Grågås
Ringdue
Tyrkerdue
Fiskehejre
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Spurvehøg
Rød glente
Musvåge
Stor flagspætte
Skovskade
Husskade
Allike
Råge
Gråkrage
Blåmejse
Musvit
Gransanger
Fuglekonge
Gærdesmutte
Stær
Rødhals
Misteldrossel

Regler:
•

Fuglene skal ses fra din bolig i perioden
mandag 28. september til søndag 1. november 2020

•

Det kan være fugle, du ser ud af vinduet, fra haven, fra
gårdspladsen eller fra altanen. Eneste krav er, at når du
registrerer en fugleart, skal du være på din matrikel

•

Fuglene skal ses eller høres for at tælle med. Du skal være
sikker på, hvilken art du har set. Hvis du er i tvivl, så kig i
DOFs Fuglebog App til Android eller iPhone.
Eller send foto til boligfugl@dof.dk

•

Du kan finde mange flere arter, end der er i skemaet,
skriv dem selv ind!

Grønirisk

•

Du må gerne bruge kikkert og teleskop

Grønsisken

•

Fuglene må gerne fodres

Tilføj selv andre fugle, du har set, som ikke står i skemaet

•

Du behøver ikke at krydse arter af hver uge
for at være med

Sangdrossel
Vindrossel
Solsort
Sjagger
Jernspurv
Gråspurv
Skovspurv
Engpiber
Hvid vipstjert
Bogfinke
Kvækerfinke

Partnere:

Lidt hjælp til nogle af arterne i oktober

Efterår er drossel-tid
Oktober er måneden med flest drosler i landet. Udover træk af solsort, sangdrossel, misteldrossel og
sjagger, der også yngler i Danmark, får vi besøg af store mængder vindrosler fra de skandinaviske skove
samt få ringdrosler fra fjeldene i Norge og Sverige.
For alle droslerne gælder det, at de passerer gennem landet på vej til deres vinterophold i landende syd
og vest for Danmark. Desuden ankommer der drosler, som vælger at blive i Danmark vinteren igennem,
så længe den er mild. Sangdrossel er dog undtagelsen, de flyver alle til Sydeuropa. Fælles for dem alle er,
at de ikke bryder sig om mennesker, og derfor flyver hurtig kaldende væk, når de bliver forstyrret.
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Ringdrossel

Kendt af de fleste. Hunnen er brun og
hannen sort. Meget almindelig året
rundt.
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Stor som en solsort, men med en tydelig hvid halvmåne hen over brystet og
lyst vingepanel. Har hvide ’skæl’ på den
sorte underside. Fåtallig. Kalder med
hårde ’TAK TAK TAK’, som lyden af en
flagsnor, der slår mod flagstang.
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Sangdrossel

Sjagger

Mindre end solsort og meget diskret,
ses oftest alene. Plettet underside.
Stemmen er et skarpt ’TSIK’. Almindelig
i første halvdel af oktober.

Stor som solsorten men giver et broget
indtryk. Er let at bestemme med det grå
hoved, kastanjebrune ryg, grå overgump og sorte hale. Meget almindelig
i oktober. Stemmen et umiskendeligt
’Sjagg Sjagg’.
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Misteldrossel
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Vindrossel

Den største af droslerne. Fjerdragt
næsten identisk med sangdrossel, men
10 cm længere! Har en lang mørk ’tåre’
under øjet. Kaldet er tørt og langtrukkent som en skralde ’r r r r r r r r r r ’.

Den mindste af droslerne. Lang og tydelig hvid stribe hen over øjet. Smukke
vinrøde kropssider, plettet underside.
På stille nætter i oktober kan man høre
trækkende vindrosler kalde i mørket
med et langtrukket ”siiiiii”. Meget almindelig i oktober.
Foto
: Er ik Bo rch

Læs mere på www.dof.dk, i appen “DOFs Fuglebog” eller køb en fuglebog i Naturbutikken
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