
Find foråret ved Det Grå Fyr

Ringduehannen flyver på en særlig måde i foråret, hvor de 

flyver op i en bue og klapper vingerne sammen, så det giver 

et smæld. På den måde viser den, hvor dens område er.

Set dato:

Hugorme hannen solbader gerne i de første forårs 

solstråler. Hugormen findes steder med læ, sol og ly for 

fjender. Gerne på sydvendte klitter. 

Set dato:

I foråret kommer rådyret frem og spiser de første skud af 

friske blade og urter. 
Set dato:

Om foråret kan du være heldig at se hundredvis af 

musvåger trække over Skagen Odde. Musvågen kan kendes 

på sin ”borgmesterkæde” rundt om brystet.

Set dato:

Skarven ankommer i foråret til deres ynglekolonier. Måske 

du kan spotte dem komme flyende, eller ”sidde til tørre” 

med vingerne spredt.

Set dato:

Om foråret kan du høre gulspurve hannen synge i toppen 

af en busk eller et træ. Det lyder som om den tæller til 7. 
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Set dato:

I foråret kan du opleve specielt mange fuglekiggere i 

Skagen. Da foråret betyder et stort antal trækfugle vil 

flyve over Skagen Odde.  En fuglekigger har altid en 

kikkert med!

Set dato:

Den lille hurtige fugl, Sandløberen. Sandløberen kommer 

ofte som trækgæst i foråret fra Sibirien og Grønland. Den 

ligner en lille racerbil når den løber.

Set dato:

En sommerfugl kan være en rigtig forårsbebuder, fx 

nældens takvinge som ses på billedet. Den kan være svær 

at se, hvis det regner og blæser. 

Set dato:

Følfod blomster om foråret. Den ligner mælkebøtten 

meget. Se om du kan finde den.
Set dato:

Forårsbingo! Prøv om du kan finde nogle af de første forårstegn på din tur omkring Det Grå Fyr: 

Måske har du fået lyst til at udforske naturen mere på egen hånd? Se bagsiden og få inspiration til hvordan du deltager i ”Danmark Udforsker”. Læs mere om Vores Natur på www.voresnatur.dk

http://www.voresnatur.dk/

