PÅ TUR

Velkommen til en fugletur
i skovkanten
Med appen TravelTales kan du
gå en tur rundt på fugleruten i
Rugballe Mose og Jelling Skov
og lytte til og lære fuglestemmer at kende.

Sådan gør du
Download først appen TravelTales til din mobil, og hent
derefter turen Jelling Skov
og Rugballe Mose – fugletur.
Start turen, inden du tager afsted, men vent med at trykke
på play.

Find vej
Ved hjælp af kortet på din
mobiltelefon skal du nu finde
11 poster med fuglestemmer,
der alle kan høres i området.
Mobiltelefonen vil automatisk
afspille en fuglestemme, når
du har fundet en post. Prøv at
koble lyden med den rigtige
fugl. Find fuglen i folderen, og

GRÅAND

notér nummeret på posten.
Fuglelydene afspilles, hvor
der er gode chancer for at se
fuglen, men mange af fuglene
kan du dog også opleve andre
steder på ruten, så hold øjne
og ører åbne.

Start på turen
Turen starter på p-pladsen
ved Skovdal Kro, men du kan
starte alle steder på ruten.

Få de rigtige svar
Denne folder og de rigtige
svar kan du downloade på
hjemmesiden:
www.findveji.dk

KNOPSVANE

Post:_
Der er stor forskel på hannens

Den er Danmarks tungeste fugl. En

og hunnens fjerdragt, men når de
skifter fjer, kan det være svært at
se forskel på han og hun. Hannen
har dog altid gult næb.
En han hedder andrik, hunnen
hedder and, og ungerne hedder
ællinger.
Ænders næb er forskellige og er
tilpasset føden, de spiser. Gråandens næb er udviklet til at filtrere
vandet – den snadrer. Næbbet
virker som en si, der sier algerne i
vandet fra.
Skalleslugeren spiser fisk. Dens
næb har små, spidse pigge, der
vender bagud. Så kan den lettere
fange slimede fisk.

han kan veje op til 16 kilo.
Den har en knop på næbbet, og
fuglen med den største knop bestemmer mest i flokken.
I starten af 1900-tallet var der kun
tre-fire svanepar tilbage i Danmark.
De blev fredet i 1926, og nu er
bestanden oppe på 4.500-5.000
svanepar.
Svaner smager godt. Før i tiden
måtte kun kongen og adlen jage
og spise den. I dag er fuglen helt
fredet, og ingen må skyde den.
Der er fundet rester af svaner i
køkkenmøddingerne fra yngre
stenalder. Stenaldermennesker
kunne altså godt lide svaner.
Foto: Per Boye Svensson

Foto: Richard Bartz

LANDSVALEN

Rundturen er 3,7 km lang.
God fornøjelse med turen!
Find andre ture i Jelling og i
hele landet på:
www.findveji.dk

Post:_

SKOVSKADE

Post:_

Den lever af insekter, som den fan-

Den samler agern, bog og andre

ger flyvende i luften. Når insekterne
forsvinder om efteråret, flyver den
10.000 km til Sydafrika, hvor der er
masser af insekter.
Et landsvalepar med to kuld unger
spiser to millioner insekter i løbet af
sommerhalvåret.
Du kan se på landsvalen, hvordan
vejret er. Når det er dårligt vejr, er
insekterne tæt på jorden, og svalerne flyver lavt. Når vejret er godt,
flyver både insekter og svaler højt.
Landsvalen er den af de tre danske
svalearter, der har den længste
hale. En scorehale er det, for landsvalehunnen vil helst parre sig med
de hanner, der har længst hale.

nødder fra træerne og gemmer
dem til vinter. På den måde er
skovskaden med til at så træer nye
steder.
Den kan finde på at plyndre andre
skovskaders reder.
Den er sky og kan være svær at få
at se. Du vil tit opdage den, fordi du
hører dens advarselsskrig, når du
går i skoven.
Den bliver kaldt 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 afsted – i buer op
og ned.
Foto: Morten Winness

Foto: Axel Mortensen

Foto: Elly Hansen

Jelling Skov og Rugballe Mose
– fugletur

Post:_

4

5

6

7
8
Jelling Skov

Post:_

2
Skovdal Kro

Foto: Jan Mogensen

Fårup Sø

Skovdal

1

Skovdallund
Mølle

12
11

Post:_

Post:_

For 100 år siden var den en sky
og bange skovfugl, som trak væk

Krager har navn efter deres lyd.
Vi har to slags krager i Danmark:

et sort slips ned over dens gule
mave. Hunnen vil helst have hannen med det bredeste slips.
Musvitten er den fjerdemest almindelige fugl i Danmark.
Den yngler i skovene og også i
haver. Den ruger på sine æg i huller i træerne. Der er ikke nok gamle
træer med redehuller. Derfor kan
du hjælpe musvitten ved at hænge
en redekasse op 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 –
den er en standfugl.

om vinteren. Nu har den vænnet
sig til mennesker og er vores mest
almindelige fugl.
Den bor i de fleste haver året rundt.
Der er ca. to millioner ynglepar.
Dens sang er meget smuk med
klare, bløde fløjtetoner. Du kan let
høre den i det tidlige forår og gennem hele sommeren.
Den er en drosselfugl – stor og
kraftigt bygget.

sortkrage og gråkrage.
Krager er naturens skraldemænd.
De spiser næsten alt – også ådsler.
Ådsler er døde dyr.
Kragefugle er kloge. Skovskaden
kan fx huske de mange tusinde
steder, den har lagt vinterforråd.
Den kan bruge redskaber til at få
fat i føde. Den tager fx blåmuslinger ved fjorden og flyver dem op til
en vej, hvor den kaster dem ned på
asfalten, så de knækker.

Foto: Carsten Siems

NATTERGAL

Post:_

Ringduen kaldes også for skovdue.
Den bygger nogle dårlige reder.
Tit kan du se æggene igennem
bunden af reden.
Dens rede bliver tit plyndret for æg
og unger af krager og skader, der
nemt kan 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, men 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.

Skovdallund
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RINGDUE

GRÅKRAGE

Du kan kende musvitten på dens
sorte hoved med hvide kinder – og

Foto: Helge Sørensen
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Fuglerutens forløb

SOLSORT

Post:_

MUSVIT

Foto: Per Boye Svensson

Den er en trækfugl og kommer til
Danmark fra det sydlige Afrika i maj
for at yngle. I august/september
trækker den sydpå igen.
Dens sang er meget varieret og
kraftfuld. Den synger mest om natten, hvor der ikke er konkurrence
fra andre fugle, men den kan dog
høres hele døgnet.

MUSVÅGE

Nattergalen er kendt for sin sang,
men ikke mange har set den. Den
er sky og gemmer sig i krat og buske og er ikke let at få øje på med
dens brune, lidt kedelige farve.

Foto: Eigil Ødegaard

FISKEHEJRE

Foto: Hans Henrik Larsen

Post:_

Den er en storkefugl – 1 m høj og
med et vingefang på op til 2 m.
Den er langbenet og går rundt i
søer, moser og fjorde og spiser
fisk, frøer, vandinsekter og små
pattedyr som mus og mosegrise.
Den yngler i kolonier og bygger
rede i træerne – helst nåletræer.
Yngle betyder at få unger.
Du kan kende en flyvende fiskehejre på dens s-formede hals.

Foto: Axel Mortensen

Post:_

Den er Danmarks mest almindelige
rovfugl.
Den lever af mus, rotter, frøer, tudser og firben. Den kan også spise
orme og biller.
Du kan finde musvågegylp med
pels. Det er maden, den ikke kan
fordøje. Knoglerne kan musvågens
mavesyre godt nedbryde. Hvis der
er både knogler og pels i gylpet, er
den fra uglen. Den har ikke mavesyre til at nedbryde knoglerne.
Et musvågepar holder sammen
hele livet igennem.
Musvågen lever i skovbrynet (kanten af skoven). Den bygger rede i
træerne og bruger det åbne land til
at jage i.

Vær opmærksom på, at du:
skal downloade og starte turen hjemme
skal trykke på posten på mobilen, så du kan se postens nummer
kun skal gå ligeud, når du går fra post 2 til post 3
starten er ved p-pladsen, Skovdal Kro, Fårupvej 23, 7300 Jelling.

