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FUGLEKALENDER 
 

til atlasundersøgelserne 2014-17 

 
Fotograf: Klaus Dichmann 

Indledning 

Fuglekalderen er et supplement til feltundersøgelsesvejledningen, og er tiltænkt som hjælp til planlægning 
af dine feltture i forbindelse med undersøgelsen af de danske ynglefugles udbredelse. Den består af en 
artsgennemgang af udvalgte danske ynglefugle og en let gennemskuelig kalenderoversigt. 

Fuglekalenderen indeholder også en oversigt over de yngleadfærdstyper du skal kigge efter i felten. Under 
artsgennemgangen kan du se, hvilke af yngleadfærdstyperne, som er relevante for de forskellige arter. 

 
Rigtig god og fuglerig fornøjelse i felten! 
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Yngleadfærd 
 
Når du er i felten skal du notere, hvilke arter du observerer og hvilken yngleadfærd de udfører. Nedenfor 
kan du se, hvilke yngleadfærdstyper du skal kigge efter. Alle 21 yngleadfærdstyper har en kode, som er 
skrevet i parentes. Det er de koder vi benytter i artsgennemgangen, og som kan lette dit arbejde i felten, 
hvis du ikke benytter en smartphone til direkte registrering af observationer, men i stedet en notesbog. 
 
Fugle, som ikke opfylder nogen af nedenstående kriterier, betragtes som ikke-ynglende, og skal ikke 
registreres, idet der f.eks. kan være tale om fouragerende fugle, som yngler i naboområder eller om fugle 
på gennemtræk. 
 
Adfærdstypen ”Eftersøgt i hele kvadratet, men ikke fundet” kan anvendes for alle arter, men skal kun 
benyttes, når en art er blevet eftersøgt adskillige gange uden at være fundet. Denne adfærdstype bør 
derfor primært bruges af kvadratansvarlige. 

I artsgennemgangen er de adfærdstyper, der indikerer et sikkert ynglefund understreget. På den måde kan 
du se, hvad du skal stile efter i felten.  
 

Yngleadfærdstyper 

 Rede med unger (RU)  

 Nyudfløjne unger på egnet ynglebiotop (UF)  

 Rugende fugl eller andre tegn på æg/unger i rede (BRu)  

 Rede med æg (RÆ)  

 Med ekskrementsæk i næb (EN)  

 Dununger (DU)  

 Brugt rede fra samme år (R)  

 Voksen fugl med føde til mage/unger (FU)  

 Redebyggende fugl (B)   

 Syngende på samme lokalitet flere gange med mindst en uges mellemrum (SYSY)  

 Territoriehævdende fugl på egnet ynglebiotop* i yngletiden (TH)  

 Ængsteligt kaldende (varslende) voksen fugl på egnet ynglebiotop* (K)  

 Samler redemateriale (RM)  

 Bevæger sig til/fra sandsynligt redested (BRr)  

 Vogtermage på egnet ynglebiotop* i yngletiden (VM)  

 Tydelig afledningsadfærd på egnet ynglebiotop* (AA)  

 Parringsadfærd på egnet ynglebiotop* (P)  

 Enlige/få, stedfaste hanner på egnet ynglebiotop* i yngletiden, såkaldte ventehanner (VH)  

 På egnet ynglebiotop* i yngletiden (V)  

 Syngende på egnet ynglebiotop* i yngletiden (SY)  

 Eftersøgt i hele kvadratet, men ikke fundet (Nul) 

 

* Ved ynglebiotop forstås et sted, hvor arten kan yngle.  
Træklokalitet og fourageringsområde hører derfor ikke ind under denne kategori. F.eks. skal fouragerende 
råger, fugle ved foderbræt og stenpikkere på marker ikke indtastes.  
I artsgennemgangen kan du finde ynglebiotoper for cirka 100 arter under foretrukket ynglested. For de mest 
almindelige arter, som ikke indgår i fuglekalenderen, regnes alt land, hvor der er bygninger og/eller 
bevoksning af træer eller buske, som ynglebiotop. 
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ARTSGENNEMGANG 

Lille lappedykker 
Foretrukket ynglested: Mindre, lavvandede søer og moser, samt større søer med rørsump. 
Ynglesæson: Fra april høres parrets trillestemmer (sang), og fra midten af juni til september kan unger 
observeres. Bemærk, at arten ofte får 2-3 kuld. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Toppet og Gråstrubet lappedykker 
Foretrukket ynglested: Større søer og småsøer med rørsump.  
Ynglesæson: Parringsspil finder sted i april-maj, og reder registreres bedst i slutningen af april og i maj. 
Rederne er af og til placeret i kanten af rørsumpen, men ofte ligger de skjult lige inden for rørkanten. 
Forældrefuglene svømmer rundt med ungerne fra maj til juli. Bemærk, at ungeførende mager tit optræder 
hver for sig med unge(r).  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Sorthalset lappedykker 
Foretrukket ynglested: Renvandede søer, især nydannede søer. 
Ynglesæson: I april og maj kan spillende par høres. Forældrefugle med unger ude på vandfladen ses fra 
midten af juni, men kig godt efter, eftersom ungerne ofte sidder på ryggen af de gamle.   
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Skarv og Fiskehejre 
Foretrukket ynglested: Fjorde, lavvandede kyster og søer. 
Ynglesæson: I marts-maj ses rugende fugle i kolonier og fra maj klækkes æggene, og unger kan observeres. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU 

Rørdrum* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Rørsumpe og rørskove.  
Ynglesæson: Er mest stemmeaktiv fra marts til midt i juni, især i morgen-, aften- og 
nattetimerne. Vær opmærksom på, at hannen kun pauker meget lidt (eller slet 
ikke), hvis der kun er ét par på en lokalitet. I ungetiden fra begyndelsen af juni til 
juli kan fuglene ses flyve mellem fourageringspladserne og redestedet, hyppigst om 
morgenen og om aftenen. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Knopsvane 
Foretrukket ynglested: Parvis i større eller mindre søer, men også i kolonier på holme og mindre øer i 
fjordene og ved lavvandede kyster. 
Ynglesæson: Fra marts kan par rugende på reder ses, og i midten af maj til september forekommer der 
unger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, TH, RM, V 

Grågås 
Foretrukket ynglested: Søer og moser med rørsump, med nærliggende enge eller græsplæner. 
Ynglesæson: Fra marts til maj kan enlige, stationære ”vogter-hanner” observeres, og fra midt i april til 
starten af juni ses ungeførende par. Reden er sædvanligvis godt skjult i rørsumpen, og man skal ikke opsøge 
reden, da hunnen ved forstyrrelse ofte opgiver reden. Vær opmærksom på, at der næsten altid opholder 
sig en del ikke-ynglende gæs på ynglelokaliteterne. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, VM, V 
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Bramgås 
Foretrukket ynglested: Ved kyster, især på mindre holme, men også lejlighedsvis ved store søer i indlandet. 
Ynglesæson: Optælling af sikre ynglefund (reder og ungekuld) kan bedst foretages i maj-juni, hvor kolonier 
af ynglende fugle observeres. På dette tidspunkt vil der være ingen eller kun få ikke-ynglende fugle til stede 
på ynglepladsen. Endvidere vil fugle med mislykkede yngleforsøg ikke have forladt pladsen. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, VM 

Gravand 
Foretrukket ynglested: Langs kysterne ved lavvandede områder, men også inde i landet ved vandløb og 
søer. 
Ynglesæson: Yngler ret sent og er svær at optælle. Æggene placeres typisk i et hul, f.eks. forladte 
rævegrave og hule træer, hvor parret skiftes til at ruge i maj-juni. Unger kan observeres fra juni, men ses 
oftest først i juli.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, P, TH, VM, V  

Knarand 
Foretrukket ynglested: Kyster og søer.  
Ynglesæson: Yngler ret sent. Stationære par kan ses fra maj til midten af juni. Vær opmærksom på, at 
fuglene kan optræde parvis på træk i begyndelsen af maj. I juni kan den lokale ynglebestand blive suppleret 
med individer udefra. Hun med unger ses oftest i juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, AA, P, VH, V 

Krikand* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Hedesøer, lavvandede søer, oversvømmede enge, 
kær, moser og strandsumpe. 
Ynglesæson: Ynglefuglene ankommer i april, og unger kan ses i juni. Reden 
placeret i fordybning på jorden, skjult i vegetation. Altid nær vandet. 
Bemærk, at det er almindeligt med oversomrende ikke-ynglende hanner i 
vådområder over hele landet. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, AA, P, V 

Atlingand 
Foretrukket ynglested: Strandenge og indlands i lavvandede, næringsrige søer og moser, gerne omgivet af 
sumpede enge. 
Ynglesæson: Hanner kan høres spillende fra april. Fra midten af maj kan par observeres, men vær 
opmærksom på, at der i begyndelsen af maj kan ses fugle parvis på træk. Unger forekommer i juni-juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, AA, P, VH, V 

Taffeland og Troldand 
Foretrukket ynglested: Søer og moser samt brakvandslaguner.  
Ynglesæson: Yngler sent, Troldand senere end Taffeland. Vær opmærksom på, at mange fugle kan 
oversomre uden at yngle. Gennemtrækkende fugle kan også forstyrre billedet. Hunnen ruger i maj-juni og 
ungerne klækkes fra slutningen af maj (Taffeland) og midten af juni (Troldand). I gennemsnit får kun cirka 
halvdelen af de æglæggende hunner unger.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, P, V 

Ederfugl 
Foretrukket ynglested: Overvejende i de indre danske farvande, især på holme og småøer, og gerne i 
kolonier. 
Ynglesæson: Æglægningen begynder i slutningen af marts. Unger forekommer i maj-juni. Registrering af 
ungeførende hunner kan ikke umiddelbart tages som udtryk for sikker yngel, da disse kan være ført til 
stedet fra ynglepladser beliggende flere kilometer væk. En eller få hunner fører ofte ungekuld fra adskillige 
af omegnens par i en slags ”ælligehave”. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, P, V 
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Hvinand 
Foretrukket ynglested: Søer omgivet af løvskov. 
Ynglesæson: I marts-april kan kurtiserende hanner ses. Ynglepar observeres typisk i huller, i gamle træer 
eller i kasser nær en sø eller å. Her kan det betale sig at være opmærksom på huller med klatter og dun 
omkring. Vil man finde hunnen med unger, når disse er klækket, skal man dog være opmærksom på, at de 
let kan gemme sig i bredvegetation. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, VH, V 

Toppet skallesluger 
Foretrukket ynglested: Langs kyster, fjorde og enkelte steder på ferskvandslokaliteter. 
Ynglesæson: Ruger fra slutningen af maj, og unger forekommer i juli-august. Der kan opstå problemer med 
til/fra-svømning af par med kuld til/fra andre områder. En eller få hunner fører ofte ungekuld fra adskillige 
af omegnens par i en slags ”ællingehave”. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, P, VH, V 

Stor skallesluger 
Foretrukket ynglested: Søer og kyster. 
Ynglesæson: Arten er ret sårbar over for forstyrrelser i perioden med æg i reden. Kontrol af huller inkl. 
kasser bør derfor ikke gøres i rugeperioden (fra midten af april til begyndelsen af juni). Alternativt kan man 
kontrollere kassen for yngel efter ynglesæsonen. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, P, VH, V 

Hvepsevåge 
Foretrukket ynglested: Ældre løvskov, dog gerne i nærheden af mere lysåbne landskaber såsom enge og 
moser.  
Ynglesæson: Under parringsflugten glider fuglen op og ned i store buer afløst af dybe slow-motion 
vingeslag og vingeklappen over ryggen, hvilket kan ses over territoriet i slutningen af maj og juni. Reden kan 
være uhyre svær at finde, da fuglene i slutningen af juni og juli opfører sig yderst stilfærdigt og diskret 
omkring redestedet. En hvepsevågerede kan i øvrigt kendes på, at den bl.a. er bygget af grene med friskt 
løv. I august er ungefodringen intensiv, og her vil det være en fordel at finde et godt udsigtspunkt, hvor der 
er mulighed for at se gamle fugle komme ind over skoven med føde til ungerne. 
Yngleadfærdstyper: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, TH, RM, V 

Rød glente 
Foretrukket ynglested: Åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller 
moser.  
Ynglesæson: Fuglene udviser yngleadfærd i form af territoriehævdelse, bytteskifte og parringsadfærd. 
Territoriehævdelse bør observeres mindst to gange med minimum en uges mellemrum. Den overtager ofte 
andre større fugles reder i høje træer som f.eks. ravne- eller musvågereder. Ved eventuel kontrol af 
redesteder tidligt på sæsonen anbefales det, at besøget er af så kort varighed som muligt. Når man nærmer 
sig reden, skal man altid gå direkte mod reden. Hvis fuglene letter fra redebevoksningen bør man straks 
forlade stedet på en måde, som er tydelig for fuglene. En rede af rød glente kan i øvrigt ofte kendes på, at 
fremmedelementer såsom plastik og lign. indgår som byggemateriale. Hunnen lægger æg i midten af april, 
og efter en måned klækkes de. Nyudfløjne unger kan ses fra slut juni-juli.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, TH, RM, V 

Havørn 
Foretrukket ynglested: Ved større søer eller fjorde, gerne omkranset af skov. 
Ynglesæson: Redebygningen foregår fra december til marts, hvor der kan ses efter fugle med 
redemateriale, og et redetræ kan eftersøges. Fugle kan følges til overnatning, da dette ofte sker på reder. I 
slutningen af april vil der være gode chancer for at se, om der er unger i reden. Udfløjne unger kan 
observeres fra midt juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, TH, RM 
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Rørhøg 
Foretrukket ynglested: Rørsump. 
Ynglesæson: I april ses fugle i parringsflugt. Specielt hannen laver flyveopvisning i stor højde ledsaget af 
nogle høje, stormmåge-agtige skrig. Fra maj opholder fuglene sig på reden, og i juni klækkes ungerne, 
hvorpå aflevering af byttet fra hannen til hunnen kan observeres. I juli ses de udfløjne unger gerne på 
ynglelokaliteten i flere uger. Vær opmærksom på, at de gamle fugle kan begynde at trække så tidligt som i 
midten af juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, DU, P, TH, RM, V 

Duehøg 
Foretrukket ynglested: Større skove (over 100 hektar).  
Ynglesæson: I februar-marts høres parrets duetskrig og parringsflugt kan forekomme over territoriet. Det 
er også her, at man lettest kan finde reden. Reden placeres som regel højt oppe i en grenkløft i en 
bevoksning af gamle træer, og den fores gerne med grønne grankviste. I marts er fuglene ved reden, og i 
maj-juni kan man høre ungerne skrige fra reden. Ufløjne unger kan ses i juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, K, P, TH, RM, V 

Spurvehøg 
Foretrukket ynglested: Skove, men i nyere tid også villakvarterer og byer. 
Ynglesæson: I marts-april skal man være opmærksom på ynglepar, hvis et par eller en han ses i langsom 
kredsen over et typisk ynglerevir. Fra marts til maj kan plukkeplads nær redested observeres. Hunnen ruger 
i april-maj og kan i den forbindelse høres varsle ved reden. I juni-juli kan man desuden høre ungerne skrige 
fra reden, og udfløjne unger kan ses i juli-august. I skovområder bygges reden ofte i granskov, i byområder 
også i tætte løvtræer. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, K, P, TH, RM, V 

Musvåge 
Foretrukket ynglested: Varieret landskab med åbne marker og enge, der veksler med skove, samt kuperet 
terræn. Til tider også i udkanten af byer. 
Ynglesæson: I februar-april ses stedfaste par, der kredser og leger med flittig brug af ”miauv-stemmen” i 
luften over egnede ynglesteder. I begyndelsen af maj kan man eftersøge reder, som ofte anbringes i et højt 
træ nær et skovbryn ud til åbne marker. Findes der frisk redemateriale i april, er reden besat. Rugningen 
påbegyndes i midten af april.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, K, P, TH, RM, V 

Tårnfalk 
Foretrukket ynglested: Åbent landskab med spredt bevoksning samt i byer.  
Ynglesæson: Par kan ses i parringsflugt eller høres skrige til hinanden i april-maj. Opsatte kasser og gamle 
kragereder bør tjekkes, desuden ruger den i hulrum og i gamle træer. I juni, kan par, som flyver med bytte, 
observeres. I juli flyver ungerne ud, og familien ses og især høres da sammen et stykke tid. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, UF, DU, K, P, TH, RM, V 

Lærkefalk 
Foretrukket ynglested: Ældre, åbne skove med græssede enge og vådområder eller andre åbne, insektrige 
biotoper i nærheden. 
Ynglesæson: Yngletiden er fra juni til september. I maj kan man høre fuglene skrige på ynglestedet og se 
territoriehævdelse. I begyndelsen af juni lægges æggene, og udfløjne unger kan observeres i juli-
september. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, UF, DU, K, P, TH, RM, V 
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Agerhøne 
Foretrukket ynglested: Det åbne land, især på agerjord, hvor driften ikke er for intensiv, men også på 
heder, i klitter og i moser. 
Ynglesæson: Hannen spiller intensivt i skumringen (og om natten på stille nætter) allerede fra slutningen af 
februar til ind i maj. Rugningen foregår april-juni, og par med unger (familiegrupper) kan observeres i juni-
august. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Vandrikse 
Foretrukket ynglested: I rørsumpe og tilgroede moser. 
Ynglesæson: Fra marts høres de territoriehævdende hanner (gyp-gyp-stemmen – ikke ”grisehylet”, som 
kan være fra begge køn). De spillende fugle registreres bedst i dæmringen og skumringen samt om natten. I 
sommermåneder kan man med held støde på par med dununger. Arten kan have op til to kuld på en 
ynglesæson, og det første kuld unger bliver i territoriet og hjælper med fodringen af det efterfølgende kuld. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Plettet rørvagtel 
Foretrukket ynglested: Sumpede vådområder, ferske enge og ådale med lavt vandspejl og rigelig 
vegetation, der ikke må gro til i rørsump. 
Ynglesæson: Fra midten af april til begyndelsen af juni og midten af juni til midten af juli kan spillende fugle 
registreres. Direkte observation af fuglen og dens rede er nærmest umuligt. Vær opmærksom på, at fuglens 
stemme er meget kraftig og kan høres op til 1 kilometer væk, hvorfor det er en god ide at lytte fra 
forskellige punkter for derved at kunne stedfæste fuglen bedre (vha. triangulering, dvs. stedfæstning ud fra 
retningsbestemmelser fra mindst tre forskellige punkter). 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Engsnarre* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Mosaiklandskab af mindre parceller vekslende 
mellem græsmarker (der ikke slås), kornmarker, bræmmer af 
urtevegetation, grøfter mm.  
Ynglesæson: Hanner synger umiddelbart efter ankomsten – midt i maj til 
slutningen af juli, for at tiltrække en hun. Hannens karakteristiske snerren 
crex crex kan ikke forveksles med anden fuglesang og kan høres hele 
døgnet; men med den største aktivitet i tidsrummet kl. 23-04, hvor 
uparrede hanner synger konstant. Under gunstige forhold (uden for 

megen vind og regn) kan sangen høres over 2 km væk. På grund af engsnarrens skjulte levevis er ynglepar 
meget vanskelige at konstaterer. En syngende han er ikke ensbetydende med et ynglepar. Først skal 
hannen tiltrække en hun (som er umuligt at konstatere) og hvis det ikke lykkedes inden for 1 – 2 uger flytter 
hannen. Det kan være til naboområdet; men den kan også flytte over en betydelig afstand (> 400 km).  
Hvis der skal være tale om ynglepar, skal hannen synge på samme sangpost mindst 2 – 3 uger. Den 
kontinuerlige natsang skal ændre sig inden den forsvinder fra sangposten. Ved succesfulde par kan 
ungernes kontaktkald høres (< 30 m) fra midt juni.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, UF, P, SYSY, SY, TH, V 

Grønbenet rørhøne 
Foretrukket ynglested: Ved næringsrige småsøer og vandhuller, gerne søer med tæt bredbevoksning f.eks. i 
form af rørsumpe. 
Ynglesæson: Hunnen placerer reden godt skjult i rørsumpen eller evt. oppe i en busk. Nemmest er det at 
registrere kyllinger fra begyndelsen af maj. I perioden marts-juli høres territoriehævdende fugle hyppigt (en 
kort og skarp ”rullen”). Arten kan have op til to kuld på en ynglesæson, og det første kuld unger bliver i 
territoriet og hjælper med fodringen af det efterfølgende kuld. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Blishøne 
Foretrukket ynglested: Rørsumpe, søbredder og bevoksninger af åkander.  
Ynglesæson: Om foråret opdeler parrene ynglelokaliteten i territorier, som forsvares med stærk territorial 
aktivitet (truepositurer, kampe ol.), hvor begge køn deltager. Bemærk, at der i en del søer optræder flokke 
af ikke-ynglende fugle. Reder er ofte synlige langs rørsumpens kant. Fra begyndelsen af maj til august ses 
parrene med store unger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, TH, RM, V 

Trane* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Moser i varierende grad af tilgroning.  
Ynglesæson: Territoriehævdelse (skriger jævnligt duetskrig og jagter evt. 
andre traner) kan ses i perioden marts-april, høres oftest omkring 
solopgang og solnedgang. Rugningen indledes i den sydlige del af landet 
allerede primo april, og d. 1. maj ruger de fleste par. I denne tid observeres 
flyvende mager i yngleområdet. Fra juli til begyndelsen af september kan 
par med store unger ses på marker og enge i territoriet. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, UF, DU, RM, TH, V 

Strandskade 
Foretrukket ynglested: Langs kyster, gerne ved afgræssede strandenge, der ligger tæt på sandvade, samt i 
industrikvarterer, gerne på flade tage.  
Ynglesæson: Især om foråret har parrene en støjende adfærd, når de forsvarer deres yngle- og 
fødesøgningsterritorier. Varslende par kan observeres fra april til midten af juni. Fra en udkigspost i flade 
områder og med teleskop er den bedste måde at registrere ynglepar på. Her er det ofte muligt at se de 
rugende fugle med en ”vogter-partner” stående i nærheden. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, FU, RU, RÆ, DU, K, P, TH, VM, V 

Klyde 
Foretrukket ynglested: I spredte kolonier på kortgræssede strandenge og småøer, hvor den ikke kan nås af 
ræve.  
Ynglesæson: Observation fra en udkigspost i flade områder med teleskop er den bedste måde at registrere 
ynglepar på. Her er det ofte muligt at se de rugende fugle med en ”vogter-partner” stående i nærheden. 
Unger kan observeres i midt maj til slut maj. Efter klækning føres ungerne bort fra redestedet, og par med 
unger kan således gå lange afstande for at nå fourageringsområder ved kysten. Arten er kendt for 
forældrenes afledningsadfærd, dvs. at de spiller syge. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, TH, VM, V 

Lille præstekrave* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Vegetationsfattig såsom søbredder, grusgrave, 
markvandhuller, grønsagsmarker, industriområder m.m. 
Ynglesæson: Kort efter ankomst i begyndelsen af april ses spillende fugle, mens 
varslende fugle ses fra maj til august. I juni-juli observeres tydelig afledningsadfærd 
(spillende ”syg”) og unger. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, V 

Stor præstekrave 
Foretrukket ynglested: Ved kyster, især sandede og grusede kyster, samt af og til på lignende steder inde i 
landet. 
Ynglesæson: Fra april høres spillende hanner og ses varslende par, herefter kan tydelig afledningsadfærd 
(spillende ”syg”) observeres i maj-juni. I midten af maj klækkes æggene og unger forekommer. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, V 
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Vibe 
Foretrukket ynglested: Enge og marker. 
Ynglesæson: Rugende fugle kan iagttages ved fjernobservation (ofte rugende hun med vogtende han nær 
reden), eller territorier kan afgrænses ved strid mellem nabohanner. Par observeres bedst fra midten af 
april til midten af maj, afhængig af hvornår foråret sætter ind. Undgå at gå ind i yngleområder, da det vil 
forstyrre fuglene. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, VM, V 

Engryle (Almindelig ryle) 
Foretrukket ynglested: Fugtige, kortgræssede enge, nu næsten kun strandenge. 
Ynglesæson: Fra april kan spillende, varslende og stående fugle i territoriet observeres. Syngende hanner 
(”rrryyyllll”) høres bedst i morgentimerne eller de sene aften timer gennem hele maj, men stemmen er svag 
og kan være svær at lokalisere. Unger klækkes i slutningen af maj, i begyndelsen af juni kommer ungerne 
frem, og urolige fugle kan observeres. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, VM, V 

Brushane 
Foretrukket ynglested: Kortgræssede brakvandsenge, men også strandenge og moser. 
Ynglesæson: Gennemtrækkende fugle optræder på de danske dansepladser i første halvdel af maj. I juni 
klækkes æggene, og de næste to uger kan urolige hunner observeres. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K 

Dobbeltbekkasin 
Foretrukket ynglested: Våde enge og moser, gerne i delvis tilgroede, sumpede områder. 
Ynglesæson: Territoriehævdende (brægende) hanners sangflugt er mest intensiv i skumringen og i stille, 
fugtigt vejr fra midten af april til ind i juni, men gennemtrækkende hanner kan deltage og forvirre billedet. 
Som en tommelfingerregel kan mindst tre observationer af en spillende han over det samme område på 
forskellige dage regnes som et ynglepar og ”tikkende” hunner kan også regnes for ynglende fugle. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Skovsneppe 
Foretrukket ynglested: Løvskov med fugtige partier. 
Ynglesæson: I aftentimerne fra marts/april til ind i juli udstøder hanner i sangflugt en karakteristisk lavmælt 
brummelyd efterfulgt af et noget højere ”piist”. Vær opmærksom på, arten er promiskuøs, og at den ikke 
har fast territorium. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Stor kobbersneppe 
Foretrukket ynglested: Strandenge og sjældent indlandsenge. 
Ynglesæson: I maj kan par, vogterhanner og varslende fugle ses. Om morgenen i april og maj kan hannens 
markante sangflugt let iagttages. Den vipper fra side til side i luften, mens den gentager et højt og 
klangfuldt ”vitt-duu”. Fjernobservation er vanskelig da rugende fugle ligger dybt i vegetationen. Fra 
slutningen af maj vogter hannen reden, og når ungerne klækkes, vil han flyve op og udføre varselkald ved 
forstyrrelser.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, VM, V 

Storspove 
Foretrukket ynglested: Moser, klitter, enge og heder. 
Ynglesæson: Fra april kan territoriehævdende hanner i sangflugt iagttages, og i maj og juni kan varslende 
fugle også registreres. Det er bedst at observere fuglene på afstand, f.eks. fra et højdedrag, da fuglene ved 
forstyrrelse flyver op, selv på lang afstand. Bemærk, at ungerne føres ofte langt omkring efter klækning, så 
registreringen skal helst afsluttes inden da. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, VM, V 
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Rødben 
Foretrukket ynglested: Strandenge og sjældent indlandsenge. 
Ynglesæson: Yngler både solitært og i kolonier. Æglægningen foregår fra midten af april til midten af juni. 
Fra slutningen af maj kan urolige hunner og par observeres. Vær opmærksom på, at de gamle fugle kan føre 
deres unger vidt omkring til egnede fødesøgningssteder. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, VM, V 

Svaleklire* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Nåle- og blandskov, oftest ved tætte og lukkede 
skovmoser, ellesumpe eller fugtige steder med lidt sjapvand og 
starbevoksning. Sjældent ved større vandflader. 
Ynglesæson: I april-maj kan syngende hanner i sangflugt observeres. 
Optællingen bør finde sted mellem 15. maj og 15. juni, da fuglene ofte 
kun befinder sig kortvarigt på ynglelokaliteten, og hunnen tidligt 
forlader ungerne. Reden placeres i træer, hvor arten gerne genbruger 
gamle drosselreder. Arten har unger fra midt maj til midt juni og kan i 
denne periode registreres ved sit flagspættelignende advarselskald. 

Accepterede yngleadfærdskoder: BRu, BRr, RU, RÆ, DU, AA, K, P, SYSY, SY, TH, V 

Måger og terner 
Fuglene observeres bedst i sidste del af rugetiden eller tidlig ungetid, dvs. fra midten af maj til midten af 
juni, hvilket bør foregå på afstand med teleskop. Alle voksne fugle letter fra kolonien ved forstyrrelser, 
f.eks. fra rovfugle, større måger eller kragefugle. Vær opmærksom på, at måger godt kan yngle på hustage. 
Det høres ofte i juli, hvor ungerne er aktive. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R (Ride), RU, RÆ, DU, K, TH (Ride, Sandterne, Rovterne og 
Sortterne), V 

Tejst 
Foretrukket ynglested: Mellem stenblokke, i havnemoler, i lerklinter og i fiskekasser. 
Ynglesæson: Yngler spredt i småkolonier. Æglægningen finder sted fra maj. Ynglepar kan bedst observeres i 
juni eller tidlig juli om morgenen eller tidlig formiddag. Ved kolonier i klinter og lignende er det i juli muligt 
at se, om der er reder med unger i, eftersom ungernes ekskrementer danner tydelige striber.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, RU, RÆ, DU, TH, V 

Huldue 
Foretrukket ynglested: Løvskov, ofte gammel naturskov, af og til i gamle kaninhuller, i klitter og bunkers fra 
krigen. 
Ynglesæson: Par inspicerer huller i februar-marts. Æglægningen foregår i marts-september, og unger kan 
forekomme i april-oktober. Fra kurrende hanner lyder et monotont, gentaget ”koo-oh”, betydeligt simplere 
end ringduens 5-strofede kurren. Fuglene er normalt ret stedfaste ved deres ynglested, så minimum 2-3 
gentagne registreringer er tilstrækkeligt. En enkeltstående registrering af en kurrende fugl tidligt eller sent 
på sæsonen kan dreje sig om en strejf- eller trækfugl. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Tyrkerdue 
Foretrukket ynglested: Parker, haver og byer i øvrigt. 
Ynglesæson: Lang ynglesæson. Fuglene har en karakteristisk kurren, ”ku-koo-ku”. Æglægningen foregår i 
marts-august og unger kan observeres i april-september. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Turteldue* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Større og mindre skove på mager jord, oftest med 
dominans af nåleskov. 
Ynglesæson: Rugning i maj-august og unger i juni-september. Vær opmærksom på, 
at føden søges i det åbne land. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, DU, P, SYSY, SY,TH, RM, V 

Natugle 
Foretrukket ynglested: Ældre, lysåben løvskov; i øvrigt overalt hvor der er træer. Gerne i opsatte kasser, 
sjældnere i andre hulheder, f.eks. andehuse. 
Ynglesæson: Arten har en stærk stedfasthed og derfor kan observation af stationære dagrastende fugle i 
februar til juli antyde et yngleterritorium. Tudende fugle høres primært i februar-marts, og udfløjne unger 
kan observeres nær redestedet fra maj, hvor de høres tigge om føde med pibende skrig. 
Accepterede yngleadfærdskoder: BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, UF, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Skovhornugle 
Foretrukket ynglested: Åben skov og granplantager, inkl. helt små granlunde. 
Ynglesæson: I marts-april fremfører hannen sin tuden i form af dæmpede, regelmæssige gentagnet ”oh-oh-
oh”. Arten benytter ofte forladte krage- og rovfuglereder. Fra slutningen af maj kan pibende unger om 
aftenen og natten høres med et karakteristisk ”tørt” pivende kald. 
Accepterede yngleadfærdskoder: BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, UF, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Mosehornugle 
Foretrukket ynglested: Strandenge, klitter, hedemoser, ådale og mindre øer. 
Ynglesæson: I april kan der observeres parringsspil, og i dagtimerne høres tuden. I ungefodringsperioden 
kan arten ses under fourageringsflyvninger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, UF, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Natravn* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Hedeområder under tilgroning og nåleskov på 
sandet bund. 
Ynglesæson: Arten kan få to kuld og har derfor en lang ynglesæson. De 
bedste tidspunkter for observation er i begyndelsen af juni og sidste 
halvdel af juli. Hannen synger i territoriet gennem hele ynglesæsonen fra 
midten af maj til ind i august. Under flyvning laves desuden ofte en række 
tydeligt hørbare vingeklap. Nattælling er en forudsætning for at registrere 
arten; bedste tidspunkt er 1 time før og efter solnedgang. 

Accepterede yngleadfærdskoder: BRu, BRr, R, FU, RU, RÆ, UF, DU, P, SYSY, SY, TH, V 

Isfugl* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Søer og vandløb med stejle skrænter, omkranset af krat eller 
skov. 
Ynglesæson: Fugle kan ses i færd med at udgrave redehuller i starten af april. I april og 
maj kan begge køn observeres. Udfløjne unger kan ses fra omkring den 1. juni. Arten har 

ofte to kuld pr. sæson og skifter gerne redeplacering derimellem. I mere sjældne tilfælde kan isfuglen få tre 
og endda fire kuld unger på vingerne samme år, og da kan der ses udfløjne unger helt hen i september. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, R, RU, RÆ, UF, P, SYSY, SY, TH, V 
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Vendehals* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Skrænter med ældre træer langs ådale, åbne 
skove og parker med rydninger, heder med træklynger og vådområder 
samt åbne plantager med vådområder. Sandtuer med små sorte myrer 
er et godt pejlemærke. 
Ynglesæson: I maj-juni kan syngende fugle høres på egnede 
ynglepladser. Størst sangaktivitet morgen og formiddag frem til 15. maj. 
Æggene lægges i sidste halvdel af maj i naturlige huller i træer, evt. 
gamle spættereder, eller i redekasser. Ungerne flyver normalt fra reden 

i den sidste uge af juni. Når æggene er lagt, høres og ses arten sjældent. Ved omlagte kuld genoptages 
sangen midlertidigt i juni. Vær også opmærksom på, at fugle på gennemtræk af og til synger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, P, SYSY, SY, TH, V 

Grønspætte 
Foretrukket ynglested: Vest for Storebælt i blandskov med åbne græsbevoksede lysninger, løvskov og 
sjældent granskov. 
Ynglesæson: Skrigende fugle høres i marts-juni. Æglægningen foregår i april-juni og unger forekommer i 
juni-juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, P, SYSY, SY, TH, V 

Sortspætte* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Ældre fyrre- og bøgeskov. 
Ynglesæson: Omkring april kan der høres trommende fugle og ses fugle, der 
udhugger redehul. Skrigende fugle høres fra marts til juni. Ungefodring i reden kan 
ses fra slutningen af maj. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, EN, FU, RU, RÆ, P, SYSY, SY, TH 

 

Stor flagspætte 
Foretrukket ynglested: Blandskov med mange udgående træer, løvskov, nåleskov, parker og haver. 
Ynglesæson: Besatte ynglehuller findes ved at se efter rugeafløsning. Rugningen foregår i april-maj, og 
klækningen begynder i begyndelsen af maj. I maj-juni kan ungerne høres højlydt tiggende fra redehullet, og 
udfløjne unger, der fodres, kan iagttages i juni-juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, P, TH, V 

Lille flagspætte* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Fugtig løvskov med stor forekomst af døde træer samt ældre 
parker og haver. 
Ynglesæson: Syngende og trommende fugle kan høres fra sidst i marts til midten af 
maj, hvor æggene lægges. Fodring af redeunger kan ses fra omkring 1. juni. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, P, SYSY, SY, TH, V

  

Hedelærke 
Foretrukket ynglested: Nåleskovslysninger og marker på sandet jord omkranset af skov samt heder og 
klitheder med hegn af træer eller med spredte træer og buske. 
Ynglesæson: Arten synger i territoriet fra slutningen af marts til ind i juli, høres bedst ved solopgang. Fra 
midten af marts lægger hunnen æg, som regel i en rede på jorden i åbne træomkransede lysninger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Engpiber 
Foretrukket ynglested: Enge, overdrev heder og klitter. 
Ynglesæson: Syngende hanner og varslende par kan observeres fra april. Reden placeres på jorden ved en 
tue, rugningen foregår fra april til juni, og unger forekommer i midt maj. Arten får gerne to kuld i løbet af 
en ynglesæson. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Gul vipstjert 
Foretrukket ynglested: Enge og moser med lav græsvegetation, hovedsageligt langs kysterne. Findes af og 
til i klitter, på marker og i industrikvarterer. 
Ynglesæson: Syngende hanner (”swee ou” eller ”sree sripp sripp”) og varslende par observeres i maj-juli. 
Vær opmærksom på, at der forekommer store mængder af trækgæster overalt i landet indtil slutningen af 
maj. Rugningen foregår i maj-juni, og ungerne klækkes fra juni. Observeres bedst ved registrering af 
ungevarslende fugle i juni. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Bjergvipstjert* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Langs vandløb, gerne i tilknytning til bebyggelse, f.eks. ved 
vandmøller og andre opstemninger samt ved broer. 
Ynglesæson: I april kan reder ses, og i maj-juli udfløjne unger, der fodres. Bemærk, at 
ungfuglene fra det første kuld kan strejfe noget rundt allerede fra juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Hvid vipstjert 
Foretrukket ynglested: Stort set overalt, gerne i nærheden af vand, også i tætbebyggede byområder. 
Ynglesæson: Reden anbringes i et hulrum. Rugningen foregår i april-juni, og unger forekommer fra midt 
maj.   
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Jernspurv 
Foretrukket ynglested: Blandskov, nåleskov, krat, tilgroede moser, parker og haver. 
Ynglesæson: Rugningen foregår i april-juni, hannen høres synge i samme periode, og udfløjne unger 
forekommer fra midt maj til midt juli. Fuglene observeres bedst tidligt på sæsonen inden vegetationen gror 
til, og når æggene er klækket, hvorpå ungernes kald kan høres. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Nattergal 
Foretrukket ynglested: Fugtige områder såsom tilgroede moser og langs søer og vandløb. 
Ynglesæson: Syngende hanner høres bedst aften, nat og morgen fra midten af maj til midten af juni. 
Rugningen foregår i maj-juni, og unger kan observeres fra midten af juni. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Blåhals 
Foretrukket ynglested: Små krat og rørsumpe, oftest på bredden af vandløb. 
Ynglesæson: Syngende hanner kan bedst høres om aftenen, om natten og tidligt om morgenen. Stille 
aftener efter solnedgang og om morgenen frem til et par timer efter solopgang sidst i april er bedst. 
Ungevarslen sker i maj og udfløjne unger kan observeres fra midten af maj til ind i juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Husrødstjert 
Foretrukket ynglested: Store bygninger omgivet af åbent land med lav vegetation, f.eks. større gårde og 
industrikvarterer. 
Ynglesæson: Hannen synger fra marts og til ud på efteråret. Æglægningen foregår fra begyndelsen af maj, 
og fra midten af maj kan unger observeres. Vær opmærksom på, at arten kan få to kuld pr. ynglesæson. 
Ungernes ”tsitt tsitt” kald kan høres fra reden. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Rødstjert 
Foretrukket ynglested: Gamle løvskove, ældre parker og haver samt sommerhuskvarterer. 
Ynglesæson: Syngende hanner høres bedst i maj-juni, med størst aktivitet i midten og slutningen af maj. 
Dernæst falder aktiviteten og koncentreres til omkring solopgang. Rugningen foregår i maj til midt juni, og 
udfløjne unger forekommer i juni-juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Bynkefugl 
Foretrukket ynglested: Åbne udyrkede områder med høje urter. 
Ynglesæson: Kaldende fugle og varslende hanner høres bedst fra maj til sidst i juli, og fra midten af juni til 
juli kan kaldende unger høres og par eller enlige fugle med unger observeres. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Sortstrubet bynkefugl* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Klitter, strandoverdrev, heder, hedemoser, enge samt større 
lysninger i nåletræsplantager. 
Ynglesæson: Synger primært under pardannelse i april, men sangen kan høres frem til 
juni. Hannen ofte tydeligt varslende fra maj til august, og familier kan ses på 
ynglelokaliteten juni-august. Arten kan få op til tre kuld på en sæson. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Stenpikker 
Foretrukket ynglested: Ved kyster, på heder, i grusgrave, på større byggepladser og andre steder med lav 
eller spredt vegetation. 
Ynglesæson: I maj-juni synger hannen, rugningen foregår i maj-juni, og i juni-juli kan gamle fugle med 
udfløjne unger ses. Vær opmærksom på, at der forekommer et stort antal trækgæster i april, der ofte 
optræder parvis. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Sjagger 
Foretrukket ynglested: Åbne og halvåbne områder med parkagtig karakter. 
Ynglesæson: Varslen og anden yngleadfærd (men ikke egentlig sang) forekommer hos parrene fra april. 
Fuglene er meget aggressive og angriber heftigt rovfugle, krager og skader, der kommer for tæt på 
redestedet. Reder kan ligge åbent og synligt halvhøjt i grenkløfter. I maj-juni befinder fuglene sig på reden, 
og senere kan udfløjne unger observeres. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Misteldrossel 
Foretrukket ynglested: Nåle- og blandskov, gerne med lysninger og nærtliggende marker. 
Ynglesæson: Fra marts til midten af maj kan hannen høres synge. Fra april kan der gøres redefund, og 
udfløjne unger ses fra midten af maj og ind i juli. Arten kan have op til to kuld på en ynglesæson, og det 
første kuld unger bliver i territoriet og hjælper med fodringen af det efterfølgende kuld. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Græshoppesanger 
Foretrukket ynglested: Moser og enge med høj vegetation. 
Ynglesæson: Syngende hanner (minder om lyden fra græshopper) høres bedst aften, nat og morgen fra 
midten af maj til sidst i juni. Rugningen foregår fra maj til juni, og udfløjne unger kan observeres i juni-juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RÆ, RU, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Sivsanger 
Foretrukket ynglested: Rørsumpe. 
Ynglesæson: Syngende hanner høres bedst fra midt i maj til først i juni. Natobservation bør indgå. Bemærk, 
at hannen synger mest, hvis den ikke har en mage, og/eller der er andre syngende hanner i nærheden. 
Rugningen foregår i maj-juni og udfløjne unger forekommer fra juni til slutningen af juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Kærsanger  
Foretrukket ynglested: Høje, tætte urtebevoksninger (inkl. Rørsumpe) i enge og andre vådområder. 
Ynglesæson: Syngende hanner høres bedst i hele juni måned. Rugningen foregår i juni-juli og udfløjne 
unger forekommer i juli. Natobservation bør indgå. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Rørsanger 
Foretrukket ynglested: Rørsumpe. 
Ynglesæson: Syngende hanner høres bedst fra midten af maj til ind i juli. Rugningen foregår fra midten af 
maj til juni og udfløjne unger forekommer fra juni. Vær opmærksom på, at arten kan få to kuld per sæson. 
Natobservation bør indgå.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Gulbug 
Foretrukket ynglested: Åbent landskab med spredte træer og buskadser.  
Ynglesæson: Hannens sang, der indeholder lyden af et badedyr, høres bedst i juni. Rugningen foregår fra 
først i juni og udfløjne unger forekommer i juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Gærdesanger 
Foretrukket ynglested: Løvskov, parker og haver. 
Ynglesæson: Hannens klaprende sangstrofe højres i maj-juni. Rugningen foregår i samme periode, og 
udfløjne unger forekommer i juni-juli.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Skovsanger 
Foretrukket ynglested: Ældre bøgeskov, blandskov og fyrreskov. 
Ynglesæson: Fra midt i maj til midt i juni kan syngende hanner høres. Rugningen foregår i maj-juli, æggene 
klækkes fra slutningen af maj, og udfløjne unger kan iagttages i juni og især høres i juni-juli. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Fuglekonge 
Foretrukket ynglested: Nåleskov. 
Ynglesæson: Sang begynder i marts, rugning finder sted i april-juni, og udfløjne unger forekommer fra maj 
til ind i juli. Vær opmærksom på, at arten kan få to kuld per sæson. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Rødtoppet fuglekonge* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Nåle- og blandskov. 
Ynglesæson: Arten registreres bedst fra midt maj til juli. Vær opmærksom på, at syngende 
fugle inden da kan være trækfugle. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Grå fluesnapper 
Foretrukket ynglested: Lysåbne steder med træer, gerne i bymæssig bebyggelse. 
Ynglesæson: Fra midt i maj til sidst i juni kan par observeres på oplagt ynglebiotop, hvor også hannens 
svage sang høres. Udfløjne unger forekommer i juli - start august. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Broget fluesnapper 
Foretrukket ynglested: Haver, parker og løvskove. 
Ynglesæson: Fra maj til sidst i juni kan syngende hanner og stationære par observeres. Rugningen foregår i 
juni og udfløjne unger forekommer i juni-juli. Hannen har et karakteristisk alarmkald (”vit vit vit” og ”tck tck 
tck”). 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Skægmejse 
Foretrukket ynglested: Rørsumpe ved jorde, søer og moser. 
Ynglesæson: Fra april til august kan arten ses, i juni-august i familieflokke. Arten kan opfostre 3-4 kuld om 
året, og unger fra det første kuld kan nå at yngle samme år. Vær opmærksom på, at mod slutningen af juli 
øges risikoen for, at der tale om strejfere fra de andre nærliggende ynglelokaliteter. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Halemejse 
Foretrukket ynglested: Løv- og blandskov, parker og haver. 
Ynglesæson: I maj forekommer stationære, faste par på lokaliteten, og i juni-juli kan familiegrupper (typisk 
5-7 fugle) ses. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Sumpmejse 
Foretrukket ynglested: Løvskov, skovmoser og sommerhuskvarterer. 
Ynglesæson: Fuglene opholder sig ved reden i april-juni, hvor også hannen synger. Fra midten af maj kan 
udfløjne unger observeres. Parrene benytter et alarmkald (”tchee-tchee”), hvis reden nærmes. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Topmejse 
Foretrukket ynglested: Vest for Storebælt i nåleskov, gerne ældre fyrrebevoksninger. 
Ynglesæson: Hunnen står alene for udhugning af redehul. Æglægningen begynder ofte i april, og udfløjne 
unger forekommer fra midten af maj.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Sortmejse 
Foretrukket ynglested: Nåleskov. 
Ynglesæson: Rugningen foregår i april-juni, hvor også hannen synger, og udfløjne unger forekommer fra 
midt maj. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Spætmejse 
Foretrukket ynglested: Løvskov. 
Ynglesæson: Fra slutningen af februar til juni kan syngende hanner og nabostridigheder observeres. Reden 
besættes i april-maj, og rugningen foregår i maj, hvor fuglene opfører sig yderst stilfærdigt. Fra midt maj 
forekommer der unger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Træløber 
Foretrukket ynglested: Løvskov og ældre nåleskov. 
Ynglesæson: Fra slutningen af februar til hen i juni kan syngende fugle høres, dog bedst i marts-april. Fra 
midt maj kan udfløjne unger, der fodres af forældrefuglene, ses. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Korttået træløber 
Foretrukket ynglested: Løvskov og parker med ældre træer med knudret bark, især eg. 
Ynglesæson: Fra slutningen af februar til hen i juni kan syngende fugle høres, dog bedst i marts-april. 
Æglægningen foregår i april-juni, og udfløjne unger forekommer fra midt maj til hen i juli, idet arten kan få 
to kuld per sæson. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Pungmejse* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Tilgroede moseområder med åbne vandflader som 
f.eks. tørvegrave samt rørsump med mange dunhammer. 
Ynglesæson: Arten ankommer oftest i slutningen af marts, hvorefter hannen 
synger og kalder jævnligt. Hannen ses også hyppigt opsamle og flyve med 
redemateriale. Reden findes bedst ved at lytte efter vedvarende og 
stationært kaldende hanner inden birken springer ud i midten/slutningen af 
april. I juni og juli er det ofte muligt at se udfløjne unger i familiegrupper. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Rødrygget tornskade 
Foretrukket ynglested: Især åbne områder med enkeltstående buske og træer, men f.eks. også 
juletræsplantager. 
Ynglesæson: Rugningen foregår i juni. Fra midten af maj til først i august, dog bedst i juli, høres diskret 
syngende hanner og varslende par. I juli kan familiegrupper observeres. Vær opmærksom på, at uparrede 
hanner og hunner hvis yngleforsøg er mislykket, sagtens kan finde på at hjælpe med at beskytte og fodre 
andre pars unger. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Skovskade 
Foretrukket ynglested: Skove, parker og haver. 
Ynglesæson: Rugningen foregår fra slutningen af april til midt i juni, og unger forekommer fra maj. Arten 
færdes meget diskret i denne periode. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Råge 
Foretrukket ynglested: I kolonier i udkanten af skove og andre trægrupper omgivet af græsarealer, f.eks. 
parker. 
Ynglesæson: Rugningen foregår i marts-maj, og udfløjne unger forekommer i midt maj-juni. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, RM, V 

Ravn 
Foretrukket ynglested: Gammel løvskov. 
Ynglesæson: Ynglepar kan ses legende i luften og i territorieflugt samtidig med, at æglægningen foregår i 
marts-april. Familiegrupper kan ses i midt maj-juni. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, TH, RM, V 

Gulirisk* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Optræder i Danmark udpræget kystnært. Yngler gerne 
i blandskov med åbne partier og synes at nære en vis forkærlighed for fyrre- 
og frugttræer. Derfor har den ofte ynglet i sommerhusområder, 
kystplantager, på kirkegårde og lignende. 
Ynglesæson: Arten ankommer i begyndelsen af april og etablerer hurtigt 
sangterritorier. I april og frem til medio maj optræder den ganske synligt og 
synger hyppigt - såvel siddende som i sangflugt. De 3-4 æg lægges i maj. 

Udflyvning sker i gennemsnit 15 dage efter klækningen. Vær opmærksom på, at arten kan få to kuld. 
Familieflokke ses fra medio juni. Den forlader typisk landet i september-oktober. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Stillits 
Foretrukket ynglested: Åbne områder, både i byen og på landet, gerne steder med mange tidsler i 
nærheden. 
Ynglesæson: Hanner synger i april-juni. Bemærk, at der stadig er vintertrækkende fugle i marts. Udfløjne 
unger samt familieflokke kan ses i juni-august. 
Yngleadfærdsgrupper: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Grønsisken 
Foretrukket ynglested: Ældre nåleskov. 
Ynglesæson: Fra maj til juni kan syngende hanner høres, både fra grantoppe og i sangflugt. Bemærk, at 
trækgæster optræder almindeligt over hele landet frem til begyndelsen af maj. Iagttagelser af flokke (>3) 
frem til midt i maj regnes ikke som ynglefugle. Derimod kan alle observationer i juni og juli med stor 
sandsynlighed regnes for lokale ynglefugle. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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Lille gråsisken 
Foretrukket ynglested: Klitplantager, hegn og mindre ansamlinger af træer i det åbne land samt 
sommerhusområder og haver. 
Ynglesæson: Fra maj til juni kan syngende hanner høres, både fra trætoppe og i sangflugt. Bemærk, at 
trækgæster optræder almindeligt over hele landet frem til begyndelsen af maj. Iagttagelser af flokke (>3) 
frem til midt i maj regnes ikke som ynglefugle. Derimod kan alle observationer i juni og juli med stor 
sandsynlighed regnes for lokale ynglefugle. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Lille korsnæb 
Foretrukket ynglested: Granskov og blandskov med mange grantræer. 
Ynglesæson: Tidelig ynglesæson, allerede fra januar kan stedfaste par og syngende hanner observeres. 
Udfløjne unger forekommer fra marts.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Karmindompap* (udvalgt art til bestandsoptælling) 
Foretrukket ynglested: Åbne, tørre områder nær kysten.  
Ynglesæson: I slutningen af maj og juni kan syngende hanner høres. Vær opmærksom på, 
at syngende hanner i maj kan være gennemtrækkende fugle og senere på året ungfugle, 
som ikke er i stand til at yngle. De kan kendes ved, at de ikke er udfarvede. 

Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Dompap 
Foretrukket ynglested: Blandskov, løv- og nåleskov samt parker og haver. 
Ynglesæson: Rugningen foregår i maj-juni og unger forekommer fra juni. Udfløjne unger og familiegrupper 
kan ses i juni-august. Hannens sang er lavmælt, og arten kan være svær at registrere. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Kernebider 
Foretrukket ynglested: Løv- og blandskov samt parker og haver. 
Ynglesæson: Arten opdages nemmest på sine kontakt- og advarselskald (”zirk”), men den er ret svær at 
registrere som sikker eller sandsynlig ynglefugl. Yngleforekomst skønnes ud fra iagttagne fugle fra midt i 
maj til først i august. Rugningen foregår fra slutningen af april til juni og unger forekommer fra maj.  
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Rørspurv 
Foretrukket ynglested: Rørsump. 
Ynglesæson: Fra april til først i august kan syngende hanner, urolige hunner og stedfaste par observeres. 
Bemærk, at der er risiko for trækgæster frem til midt i april. Natobservation bør indgå. Rugningen foregår i 
maj-juni, og fra midt maj til midt august kan udfløjne unger ses. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 

Bomlærke 
Foretrukket ynglested: Agerland. 
Ynglesæson: Hannen synger stedfast i april-juli, og udfløjne unger forekommer fra juni. 
Accepterede yngleadfærdskoder: B, BRu, BRr, EN, R, FU, RU, RÆ, UF, K, P, SYSY, SY, TH, RM, V 
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FUGLEKALENDEROVERSIGT 
 

Oversigten er udarbejdet som en hjælp, til f.eks. planlægning af dine ture i felten, i forbindelse med 
atlasundersøgelsen 2014-17. Overordnet skelnes der mellem tre adfærdskategorier: sang og 
territoriehævdelse, rede, og unger. For hver art, kan du i oversigten se, hvilke af de tre kategorier du kan 
forvente at observere i felten med tilhørende tidspunkter. Disse adfærdskategorier er gode at være 
opmærksomme på, når du skal vurdere, om de fugle du har set er lokale ynglefugle, eller måske snarere 
trækfugle eller fugle, der besøger lokaliteten fra nærliggende områder. Du kan også bruge oversigten efter 
din felttur til at kontrollere, om de iagttagelser, du har gjort, er tegn på, at den pågældende art yngler på 
lokaliteten. 

Men husk, at fuglenes ynglesæson afhænger blandt andet af vind og vejr. Oversigten er derfor en guide, 
og ikke en facitliste.  

 

Art Marts April 1-15 maj 15-30 maj Juni Juli August 

Lille lappedykker 
 

sang (spil) og ter.-hævdelse         

        unger       

Toppet lappedykker 
 

sang (spil) og ter.-hævdelse         

  
 

rede     
  

  

      unger         

Gråstrubet lappedykker   sang (spil) og ter.-hævdelse         

  
  

rede   omlagte kuld 
 

  

      unger         

Sorthalset lappedykker   sang (spil) og ter.-hævdelse         

  
  

rede   
  

  

          unger     

Skarv rede             

Fiskehejre rede             

Rørdrum* sang (pauken) og ter.-hævdelse           

Knopsvane rede             

        unger       

Grågås rede             

    unger           

Bramgås     rede         

  
  

unger     
 

  

Gravand         unger     

Knarand         unger     

Krikand*     rede         

          nyklæk. unger     

Atlingand 
 

sang (spil)     
  

  

          nyklæk. unger     

Taffeland     rede         

        unger       

Troldand     rede         

          unger     

Ederfugl rede             

      unger         

Hvinand kurtiserende og sang (spil)           

  
 

rede     
  

  

      unger         

Toppet skallesluger       rede       

            unger   

Stor skallesluger ter.-hævdelse             

        unger       
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Hvepsevåge       parringsflugt       

  
    

rede     

              udfløjne unger 

Rød glente   ter.-hævdelse og sang         

  
 

rede     
  

  

          udfløjne unger     

Havørn rede             

            udfløjne unger   

Rørhøg   parringsflugt og ter.-hævdelse         

  
  

rede     
 

  

            udfløjne unger   

Duehøg duetskrig sang (revirkald) og ter.-hævdelse         

  rede         
 

  

            udfløjne unger   

Spurvehøg sang (revirkald) og ter.-hævdelse           

  
 

rede       
 

  

            udfløjne unger   

Musvåge ter.-hævdelse             

  
 

rede       
 

  

          udfløjne unger     

Tårnfalk   rede           

            udfløjne unger   

Lærkefalk     sang og ter.-hævdelse       

  
   

rede       

            udfløjne unger   

Agerhøne sang (spil) og ter.-hævdelse           

          unger og familieflokke   

Vandrikse sang (gyppen) og ter.-hævdelse           

Plettet rørvagtel   sang (piften)           

Engsnarre*       sang (crexen) og ter.-hævdelse     

Grønbenet rørhøne sang (spil) og ter.-hævdelse           

  
 

rede           

      unger         

Blishøne ter.-hævdelse             

  
 

rede           

      unger         

Trane* ter.-hævdelse             

  
 

rede       
 

  

            unger og familieflokke 

Strandskade   ter.-hævdelse og varslende         

  
 

rede       
 

  

        nyklæk. unger     

Klyde   ter.-hævdelse           

  
 

rede     
  

  

        unger       

Lille præstekrave*     sang (spil) og varslende afledning     

          nyklæk. unger     

Stor præstekrave   sang (spil) og varslende   afledning     

  
 

rede       
 

  

        
nyklæk. 
unger 

      

Vibe   vogtende hanner   
ter.-
hævdelse 

      

      nyklæk. unger       

Engryle   sang (spil)     urolige     

        nyklæk. unger     

Brushane       dans (m)       

          unger     

Dobbeltbekkasin   sangflugt (brægende m) og sang (tikkende f)       
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Skovsneppe sangflugt (knorten og pisten)           

Stor kobbersneppe   sangflugt (spil) varslende   vogtende (m)     

        unger       

Storspove   sangflugt (fløjten)     varslende     

Rødben   sang (spil)     urolige     

        nyklæk. unger     

Svaleklire*   sangflugt (spil)           

        unger       

Måger og terner   ter.-hævdelse           

  
  

rede     
 

  

        unger       

Tejst   ter.-hævdelse           

  
  

rede         

          unger     

Huldue sang (kurren) og ter.-hævdelse           

  rede             

    udfløjne unger           

Tyrkerdue sang (kurren) og ter.-hævdelse           

  rede             

    udfløjne unger           

Turteldue*     sang (kurren) og ter.-hævdelse     

  
  

rede         

          udfløjne unger     

Natugle sang (tuden)             

  rede       
  

  

      unger (tiggen = pibende skrig)     

Skovhornugle sang (tuden begge) og ter.-hævdelse           

        udfløjne unger (tiggen = klagende piben)   

Mosehornugle   ter.-hævdelse           

Natravn*   ter.-hævdelse     sang (snurren, begge)     

Isfugl*   ter.-hævdelse           

  
 

rede           

          unger     

Vendehals*     sang         

  
   

rede       

            udfløjne unger   

Grønspætte sang og trommen (begge) og ter.-hævdelse         

  
 

rede       
 

  

          udfløjne unger     

Sortspætte* sang og trommen (begge)  sang (begge) og ter.-hævdelse     

  
 

rede       
 

  

        udfløjne unger     

Stor flagspætte sang og trommen (begge) og ter.-hævdelse         

  
 

rede       
 

  

          udfløjne unger     

Lille flagspætte* sang og trommen (begge)           

  
  

rede   
  

  

          udfløjne unger     

Hedelærke sang og ter.-hævdelse           

          udfløjne unger     

Engpiber 
 

sang og varslende       
 

  

        udfløjne unger     

Gul vipstjert     sang, ter.-hævdelse og varslende     

          udfløjne unger     

Bjergvipstjert*   sang og ter.-hævdelse         

  
 

rede       
 

  

      udfløjne unger       
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Hvid vipstjert   sang og ter.-hævdelse         

  
 

rede       
 

  

        udfløjne unger     

Jernspurv sang og ter.-hævdelse           

        udfløjne unger     

Nattergal       sang       

          udfløjne unger     

Blåhals   sang varslende         

        udfløjne unger     

Husrødstjert sang og ter.-hævdelse           

        udfløjne unger     

Rødstjert     sang         

  
  

rede     
 

  

          udfløjne unger     

Bynkefugl     sang og varslende (m)       

          familieflokke     

Sortstrubet bynkefugl*   sang varslende (m)       

          familieflokke     

Stenpikker     sang og ter.-hævdelse       

          udfløjne unger     

Sjagger   sang og ter.-hævdelse         

  
  

rede     
 

  

          udfløjne unger     

Misteldrossel sang             

        udfløjne unger     

Græshoppesanger       sang       

          udfløjne unger     

Sivsanger       sang       

          udfløjne unger     

Kærsanger         sang     

            udfløjne unger   

Rørsanger       sang       

          udfløjne unger     

Gulbug         sang     

            udfløjne unger   

Gærdesanger     sang         

          udfløjne unger     

Skovsanger       sang og ter.-hævdelse     

          udfløjne unger     

Fuglekonge sang og ter.-hævdelse           

      udfløjne unger       

Rødtoppet fuglekonge*   sang og ter.-hævdelse         

        udfløjne unger     

Grå fluesnapper       sang og ter.-hævdelse     

  
   

rede   
 

  

            udfløjne unger   

Broget fluesnapper     sang og ter.-hævdelse       

  
    

rede 
 

  

          udfløjne unger     

Skægmejse   sang og ter.-hævdelse         

          familieflokke     

Halemejse sang og ter.-hævdelse           

  
 

rede       
 

  

          familieflokke     

Sumpmejse sang     sang og ter.-hævdelse     

  
 

rede       
 

  

        udfløjne unger     
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Topmejse sang og ter.-hævdelse           

  
 

rede     
  

  

        udfløjne unger     

Sortmejse sang   sang og ter.-hævdelse       

  
 

rede       
 

  

        udfløjne unger     

Spætmejse sang (begge)   ter.-hævdelse       

  
 

rede     
  

  

        udfløjne unger     

Træløber sang             

        udfløjne unger     

Korttået træløber sang og ter.-hævdelse           

        udfløjne unger     

Pungmejse*   sang   ter.-hævdelse     

  
 

rede       
 

  

          udfløjne unger og familiegrupper   

Rødrygget tornskade       sang og varslende     

  
    

rede     

            familieflokke   

Skovskade sang og ter.-hævdelse           

  
 

rede       
 

  

        udfløjne unger     

Råge ter.-hævdelse             

  rede       
  

  

        udfløjne unger     

Ravn ter.-hævdelse             

  rede       
  

  

        familieflokke       

Gulirisk*   sang og ter.-hævdelse         

          familieflokke     

Stillits   sang og ter.-hævdelse         

          udfløjne unger     

Grønsisken     sang og ter.-hævdelse       

          udfløjne unger     

Lille gråsisken     sang og ter.-hævdelse       

          udfløjne unger     

Lille korsnæb sang og ter.-hævdelse (begynder allerede i januar)         

  udfløjne unger       
  

  

Karmindompap*       sang       

          udfløjne unger     

Dompap 
 

sang og ter.-hævdelse         

          udfløjne unger     

Kernebider   sang og ter.-hævdelse         

        udfløjne unger     

Rørspurv   sang  ter.-hævdelse       

        udfløjne unger (kun dem som fodres noteres)   

Bomlærke   sang og ter.-hævdelse         

          udfløjne unger     

 

 
ter.-hævdelse = territoriehævdelse 
nyklæk. unger = nyklækkede unger 


