Du får også brug for en notesbog. Her kan du
notere, hvilke fugle du har set på din tur samt
andre iagttagelser. Den er også nyttig, når du
skal huske kendetegn og detaljer på en fugl, du
har svært ved at bestemme i felten. Det er vigtigt
at notere sig disse ting, mens du har fuglen frisk
i erindring.
Hvilken notesbog, man foretrækker, er en
smagssag. Men vi anbefaler, at en god notesbog
er i lommestørrelse, linjeret og gerne med elastik
omkring, så den kan holde blyanten.

Kom godt i gang
Med et medlemskab hos Dansk Ornitologisk
Forening (DOF) kan du få masser af gode råd og
vejledning om fuglekigning. Hos DOF møder du
andre fugleinteresserede, og du kan gennem hele
året deltage i mange forskellige fugleture, bl.a.
på Fugleværnsfondens reservater. At se og høre
fuglene i selskab med erfarne fuglekiggere er en
uvurderlig hjælp, og det er med til at få dig rigtig
godt i gang.

En indspilning med fuglestemmer kan være rigtig
nyttig. Med den kan du øve dig i stemmerne
derhjemme, og du kan genlytte stemmer, når du
er kommet hjem fra en fugletur, hvis du ikke er
helt sikker på, hvad det er, du har hørt.
Du kan også gå ind på www.dof.dk, hvor du kan
høre stemmer fra og læse beskrivelser af nogle
af de mest almindelige fugle i Danmark.

Kite Toucan 8x42
Det er især slibningen af
glasset, der er årsag til prisforskelle. Jo finere
slibning, jo skarpere og klarere står billedet.
En kikkert med fin slibning vil derfor ofte være
dyrere. En billig kikkert ligger heller ikke lige så
godt i hånden som en af de dyrere modeller. Ofte
er den heller ikke vand- og støvtæt.

Sådan kommer du videre
Oplevelserne med fuglekiggeri er uudtømmelige, og der er mange veje, man kan
vælge med sin nye interesse. Mange vælger
at koncentrere sig om f.eks. specifikke grupper eller arter, såsom rovfugle, småfugle eller
ugler.
Andre vælger at dedikere sig til fuglenes træk,
ligesom de virkelige ildsjæle fører lister og
forsøger at komme til at se så mange fuglearter som overhovedet muligt.
I DOF kan du blive frivillig i arbejdsgrupper og
udvalg, og dermed kan du bidrage til at forstå
og beskytte fuglene bedre.
Endelig er der mange fuglekiggere og naturelskere, der nyder bogfinken på skovturen eller
rødhalsen på lugejernet hjemme i haven.
Fælles for alle er glæden ved fuglene og ønsket
om at bevare dem og naturen i fremtiden.
Rigtig god fornøjelse med fuglekiggeriet.

På kikkerten står nogle tal – eksempelvis 8x42.
Det betyder, at kikkerten forstørrer otte gange i
forhold til det, man ser med det blotte øje. Tallet
42 angiver, hvor meget lys, kikkerten trækker
ind, og dermed hvor klart et billede du får.

Udstyr
Som nystartet ornitolog har du
brug for nogle hjælpemidler til at
gøre din nye hobby til en endnu
bedre oplevelse.

Det er vigtigt, at din kikkert passer til dine
øjne, så den skaber et rundt billede. Kikkerten
skal have indstillelige øjestykker, så du får den
korrekte afstand fra øje til glas. Bærer du briller,
lader du øjestykkerne blive inde.

En fuglebestemmelseshåndbog er et
uvurderligt værktøj. En god håndbog
giver et godt og let tilgængeligt overblik
over fuglene. Den skal have gode
illustrationer – enten vellignende tegninger
eller fotos – og et godt indeks.
Notesbog med
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Som ornitolog er
en kikkert praktisk
taget uundværlig.
Det kan være
fristende at købe en
af de meget billige,
man ofte ser i
supermarkederne,
men skal du bruge
din kikkert ofte
og ude i vejr
og vind, er det
vigtigt, at den
er af ordentlig
kvalitet.

Kikkertens vægt øges med forstørrelsen. Jo
tungere kikkerten er, jo sværere er den at holde
stille og dermed få et roligt billede.
Fuglefelthåndbogen
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Til en førstegangskøber anbefaler vi gerne en 8x
forstørrelse for at få den største succesoplevelse.
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Se på fugle

Om DOF og Naturbutikken.
Dansk Ornitologisk Forening har siden
1906 været den største danske forening for
fuglebeskyttelse og for alle, der interesserer sig
for fugle og natur. DOF er den danske afdeling af
BirdLife International.
DOF arbejder for at sikre Danmarks fugle de
bedst mulige levevilkår.

med Dansk Ornitologisk Forening

Find fuglene
Fuglene findes overalt omkring os. I byen er
parkerne altid gode at besøge. Ellers er det en
fordel at tage ud i landet. Skove, marker, enge
og i høj grad fuglereservater vil altid give gode
oplevelser.
Du kan finde DOF’s ture på www.dof.dk
og alle Fugleværnsfondens reservater og ture på
www.fvf.dk

Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 140
1620 København V
Tlf: 3328 3800

Naturbutikken er DOF’s butik, hvor du kan købe
alt, hvad du har brug for til din nye hobby.
Butikkens overskud går til beskyttelse af de
danske fugle.
Du kan besøge Naturbutikken på
Vesterbrogade 138
1620 København V
Tlf: 3328 3838
naturbutikken@dof.dk
www.naturbutikken.dk
Fugleværnsfonden
www.fvf.dk
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