Musvit

Krage – kaldes også gråkrage
:

8 fugle det er sjovt
at se på

Det er spændende at lære fuglene at
kende. Her er nogen af dem, der er
rundt omkring os. Sæt kryds ved dem,
du selv har set.
Musvitten har gul trøje og sort slips. Den er i de
fleste haver, og du kan se den snuppe en
solsikkekerne og flyve væk med den.

Blåmejse

Kragen er en meget almindelig fugl. Den
kan du se ved vejene, på markerne og alle
mulige andre steder.
Den er sort og grå, og den har en meget
hæs stemme.
Kragen spiser alt muligt. Den er et af de
dyr, der hjælper med at rydde op ved at
spise det, der ellers ville være affald.

Den har jeg set:
Sæt kryds

Blåmejsen er i familie med musvitten, men
mindre, og den er blå ovenpå hovedet. Den er
en hidsig lille fyr, der skælder ud, når man
kommer i nærheden af dens redekasse.
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Musvåge

Musvågen er en rovfugl. Det vil sige, at den
spiser andre dyr, for eksempel mus. Den er ret
stor, og den kan kendes på den halskæde,
man kan se. Den bliver kaldt en
borgmesterkæde.
Den sidder tit på pæle langs motorvejen, og
man kan se den hænge højt oppe på himlen
helt stille, mens den kigger efter noget at spise
nede på jorden.
Det er vores mest almindelige rovfugl.

Solsort

Skovspurv

Skovspurven kan du se i næsten alle haver,
og der er tit mange af dem. De kan sidde
inde i en hæk og snakke med hinanden, og
de sidder tit mange sammen på
foderbrættet.

Rødhals

Du kan se, hvorfor det hedder en rødhals.
Den ser man næsten altid kun én af ad
gangen.

Husskade

Skovspurven har en fætter, der hedder
gråspurven. De ligner hinanden meget,
men gråspurven er grå ovenpå hovedet og
ikke brun som skovspurven. Skovspurven
har en sort plet på kinden, og han og hun
ser ens ud.
------------------------------------------------Folderen er lavet af DOF Nordjylland i 2019.
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Den er sort, hvid og skinnende blå, og den har
en ret lang hale.
Du ser den i haver og allevegne, hvor der er
mennesker.

Solsorten finder regnorme i græsplænen. Den
løber tit rundt nede på jorden, og så har den
en dejlig sang.

