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Boliger til byens dyr

Afhjælp boligmanglen hos byens fugle

Med sine tårne, gesimser og parkområder giver byen gode 
levesteder for fugle, som oprindeligt har været tilknyttet andre 
naturtyper.

Tårnfalken byens rovfugl nummer et, og mursejlerne høres og ses, 
når de fanger insekter over hovedet på os. Gråspurven har længe 
været knyttet til mennesket, og vi tænker ikke længere på, at 
solsorten oprindeligt er en skovfugl, der har tilpasset sig livet i byen. 
For os er den nu en typisk byfugl. Det er spændende at iagttage 
de forskellige fugle og tænke over, hvor de oprindeligt kommer fra. 
Da der er hård konkurrence om de tilgængelige bosteder, er ekstra 
boliger meget kærkomne. Her kan vi hjælpe. Det er almindeligt at 
sætte fuglekasser op til småfugle som musvitter og blåmejser, men 
man kan også bygge boliger til fx tårnfalk og mursejler.

Aktivitet
Lav sammen med eleverne en liste over de fugle, de kender, og 
dem, de kan møde i byen og i parcelhushaverne.
Lad eleverne – enkeltvis eller i grupper – vælge en fugl og lad dem 
sammen lave et hæfte om byens fugle. Det er en god idé at stille 
nogle overskrifter op som fx: Udseende – Føde – Hvor bygges 
reden? – I hvilket miljø lever fuglen uden for byen? – Hvad har fået 
fuglen til at slå sig ned i byen?

Hvordan skal fuglekasser se ud?
Når vi bygger redekasser til fuglene, efterligner vi deres oprindelige 
redeplads. De fugle, vi oftest bygger fuglekasse til, er dem, man 
kalder hulerugende fugle. De vil normalt lede efter huller i træer, 
bl.a. forladte spættereder, til at bygge deres rede i. Dermed er 
fuglene godt beskyttet mod vejr og vind og ikke mindst mod rovfu-
gle og andre, der plyndrer reder. For tårnfalk og mursejler er kassen 
en erstatning for sprækker og klippehylder. Mursejleren er dog 
vældig fleksibel i sit valg af redested og kan bruge gamle spætte-
huller eller andre naturlige huller i træer.

Sørg for at eleverne er opmærksomme på, at man ikke må kigge 
til fuglekasserne i tide og utide. Det vil forstyrre fuglene - også I 
perioden, hvor de er på udkig efter et redested.

Formål

 at give eleverne kendskab til by-
ens fugle, bl.a. ved at sammenligne 
fuglenes nuværende og oprindelige 
leveforhold

 at give eleverne lejlighed til – ved 
hjælp af en vejledning – at bygge 
fuglekasser og at give dem mulig-
hed for at reflektere over, hvorfor 
kasserne er designet, som de er

 at give eleverne oplevelsen af, 
at de kan gøre en forskel for byens 
fugle ved at sætte fuglekasser op

 at inspirere eleverne til at gøre 
naturiagttagelser i byen.

Tips til undervisningen

Placér kasserne, så fuglene har mest 
glæde af dem – se vejledningen 
men også så eleverne kan iagt-
tage dem uden at forstyrre dyrene 
unødigt. Husk, at der også er lidt 
vedligeholdelse forbundet med at 
lave boliger til fuglene.
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Her kan du finde opskrifter og vejledninger 
til at bygge boliger til fuglene

Småfugle
www.dof.dk/havensfugle og klik på fuglekasser 
www.laeremidler.dk/materialer/fuglekasser
www.ecopro.dk/redekasse.htm

Tårnfalk
www.laeremidler.dk/materialer/fuglekasser og klik på tårnfalk

Mursejler
www.home10.inet.tele.dk/golles/fugle/fuglekasser klik på mursejler
www.ecopro.dk/redekasse.htm

Natugle
www.laeremidler.dk/materialer/fuglekasser klik på natugle
www.tytoalba.dk/redekasser/natugle/

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvorfor er der forskel på størrelsen af indgangshullerne på   
 kasserne?

  Hvorfor sidder indgangshullerne ikke ved bunden af kassen?

  Hvorfor skal der være huller eller sprækker i bunden af 
 fuglekassen?

  Hvorfor skal kasserne placeres lidt skråt ud fra, hvor de fæstnes?

  Hvorfor er kasserne til fx tårnfalk og musvit forskellige?

  Hvordan tror du, det er bedst at placere kassen til tårnfalk, 
 musvit og mursejler?

  Hvorfor skal nogle kasser sidde højt, mens andre placeres lavt?

  Hvorfor skal der være ”stor” afstand mellem musvitkasser, mens  
 kasser til skovspurv og musvit kan hænge nær ved hinanden?

  Hvor bor fuglene, når vi ikke laver boliger til dem?

  Hvilken fugle, tror du, hakker huller i træerne til gavn for de   
 mange hulerugende fugle i skoven?

  Hvorfor mangler der gamle træer med naturlige huller i skoven,  
 og hvilken betydning har det for de hulerugende fugle?


