
Fugle bingo - søen
Se om du kan få pladen fuld af søens fugle Sæt et hak ved de dyr du finder.

KNOPSVANE
Danmarks nationalfugl og den tungeste 
fugl i luften. Knopsvanens ”grimme æl-
linger” er grumset-grå for tiden. Næste 
sommer fælder de fjerene og får den 
hvide fjerdragt. Her om sommeren kan 
man finde svanernes store fjer på stran-
den. Knopsvanen er tavs, bortset fra en 
sjov snorken og så hvæser den, når den 
bliver sur. Dens vinger laver en sjov 
syngende susen. Du kan opleve ”hoved-
løse” svaner, når de stikker den lange 
hals ned i vandet efter føde på bunden.

TOPPET LAPPEDYKKER
Lige nu følges lappedykkeren med sine 
store grå unger. Ungerne har ikke top og 
kindskæg, men fartstriber på halsen. De 
piber højt, når de tigger mad fra for-
ældrene. Som små blev de ofte transpor-
teret på ryggen af forældrene. Lappe-
dykkeren er vældig god til at dykke 
efter småfisk og vandinsekter. Den går 
aldrig på land og bygger sin rede som 
en flydende ø i rørkanten. Så er den let 
at komme til og fra, når man nu kun kan 

mave sig hen ad jorden.

BLISHØNE
Blishønens store unger er grå på ryggen 
og hvide på halsen – noget forskellige 
fra de næsten sorte voksne fugle med 
det hvide næb og blis i panden. Blishø-
nen kan dykke efter planter og smådyr, 
og har ofte så meget luft i fjerdragten, 
at den popper op som en prop. Blishøns 
er i yngletiden meget aggressiv over for 
artsfæller, men holder sammen i store 
flokke resten af året.

GRÅGÅS
Der er mange grågæs ved søerne i den-
ne tid. De holder sammen i familieflokke, 
side om side med andre gåsefamilier. De 
ses i store flokke på markerne, hvor de 
forår og vinter nyder godt af de grønne 
kornspirer og om sommeren og efteråret 
af det korn, der måtte blive tabt ved 
høsten. 

GRÅAND
Danmarks almindeligste and. Ællingerne 
har fået fjer, men svømmer ofte stadig 
rundt i små familieflokke. Andrikken 
(hannen) er vinter og forår vældig fin 
med grønt hoved og krølle på halen, som 
bruges til at imponere anden (hunnen) 
med. Når festen er forbi, overlader han al 
yngelpleje til anden og smider den fine 
dragt, som kommer igen til efteråret. Kun 
det gule næb adskiller ham tydeligt fra 
hunnen.

FISKEHEJRE
Hejren ligner en lille stork. Når den flyver, 
lægger den til forskel fra de to andre 
hovedet i et stort S tilbage over ryggen. 
Hejren finder sin føde ved at stå og 
spejde ned i vandet og så hugge hur-
tigt til, hvis en fisk, en frø eller et stort 
vandinsekt dukker op. Den bygger rede 
højt i træerne i februar og bor i kolonier, 
dvs. flere reder i samme område, ofte i 
samme træ.

Her er en kort beskrivelse af udvalgte af søens fugle – god fornøjelse.


