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Hvad bruger byens fugle 
tiden til?

Fugle i flok - 
eksempel gråspurv og skovspurv

Der går ikke mange dage, uden vi ser en gråspurv eller en sko-
vspurv, der jo lever tæt knyttet til mennesker. De optræder ofte i 
samme flok og sidder og pludrer i plantevæksten på byens facader, 
skræpper i buskene eller hopper rundt mellem folk og snupper 
brødkrummer på torve og i parker. Desuden bygger de helst deres 
rede under menneskers tag.

På www.nathist.dk/stenbronatur kan du læse mere om gråspurv og 
skovspurv, og om hvordan man ser forskel på dem.

Adfærdsstudier
Spurven kan man iagttage på nært hold hele året rundt, og selv 
uøvede kan forsøge sig med lidt ”adfærdsstudier”.

Spurve søger beskyttelse i flokken
Når spurve søger føde på jorden, kigger de med mellemrum op 
for at holde øje med farer. De vil fra tid til anden uden synlig grund 
søge dækning. Observationer af spurve viser, at flokstørrelsen influ-
erer på, hvor meget tid den enkelte fugl anvender til at ”holde øje” 
og til at ”søge/spise føde”. Antallet af vagtsomme øjne stiger med 
flokstørrelsen, og chancen for at opdage fjender øges. Den enkelte 
fugl kan derfor slække lidt på sin vagtsomhed og kigge sig mindre 
omkring. Herved bliver der mere tid til at søge/spise føde. Desuden 
tør spurvene bevæge sig længere væk fra nærmeste skjul, jo flere 
de er.
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Formål

 at give eleverne kendskab til 
fugle, der lever tæt på mennesker

 at give eleverne mulighed for at 
forsøge sig med mindre ”adfærd-
siagttagelser”

 at give eleverne mulighed for at 
gennemføre og beskrive enkle un-
dersøgelser samt at teste hypoteser.

Tips til undervisningen

Print nedenstående skemaer ud 
eller lad eleverne udfærdige et 
skema, før de går ud og iagttager 
fuglene. 

Man kan også lave et skema til 
observationer af duer, råger, krager 
eller andre fugle, der færdes i flok. 

Forsøg selv i klassen at lave et ske-
ma, som kan bruges til at observere 
spurvenes aktivitet ved deres rede.

Eleverne skal bruge blyant og papir 
(skema) og desuden være klædt på 
til at sidde stille og observere.

Lav et skema med færre adfærds-
muligheder til de små elever.
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"Af sted" halevip – et spurvesignal
Lige før en spurv letter fra jorden, laver den nogle små, hurtige "op-
vip" med halen. Dette er tydeligt et "af sted"-signal til andre spurve, 
som så kan gøre sig klar til at følge trop, hvis der er grund til det. 

Sandbadning og fjerpleje
Ved sandbadning ligger spurven i sand eller tør jord og roterer 
rundt med kroppen, mens den basker med vingerne og sparker 
sand op med benene. Herved kommer sandet ind i den strittende 
fjerdragt. Bagefter rystes fjerdragten grundigt.
Fugle bruger meget tid på at holde fjerdragten i orden, så den er 
vandskyende og velegnet til flyvning. Med næbbet ordnes fjerene, 
og der påføres fedtstoffer fra en kirtel ved gumpen.

Aggressiv og truende adfærd 
Spurvehanner bruger et kraftigt nedadrettet halevip med udspredt 
hale (se tegning). Det efterfølges ofte af et direkte angreb på en 
anden han. Halevippet tolkes derfor som et tegn på aggressivitet.
Når spurvene sandbader, forsvarer de ihærdigt deres sand-
badningshul ved at strække hovedet frem og true påtrængende 
naboer og uindbudte gæster. På nært hold kan man høre, at de 
”klikker” med næbbet (slår kæbehalvdelene hårdt sammen hurtigt 
efter hinanden), mens de truer. 

Aktivitet
Det er en god idé at observere i et begrænset tidsrum, fx 10 minut-
ter. Bed eleverne om at kigge rundt i fugleflokken hvert minut og 
lad dem notere de aktiviteter, de observerer på det pågældende 
tidspunkt. Lad eleverne holde øje med hver sin spurveaktivitet. An-
tallet af elever i observationsgruppen skal således matche antallet 
af adfærdsgrupperinger.

Hvert minut skal eleven sætte et antal streger i skemaet svarende 
til det antal gange, hvor fuglene viser den adfærd, som eleverne 
skal observere. Sæt til sidst alle observationer af den pågældende 
fugleflok sammen i et skema. Lad eleverne observere 4-5 flokke af 
forskellig størrelse.

Det er vigtigt at efterbehandle de iagttagelser, der er gjort. Lad 
eleverne afbilde antallet af ”spisende fugle” og ”vagtsomme fugle” i 
forhold til flokstørrelsen. Diskutér med eleverne hvad observation-
erne viser, og hvorvidt fuglene udviser større tryghed i større flokke, 
end når de færdes alene eller i små grupper.

gråspurv i truepositur

gråspurv med  “aggressivt” halevip
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Spørgsmål, der kan stilles

  Er der forskel på mængden af tid, den enkelte spurv bruger på  
 at spise, kigge op og søge skjul, når den færdes alene eller i små  
 flokke, og når den er i en større flok?

  Antag at spurven føler sig tryggere, jo større flokken er. Vil den  
 kunne bruge mest tid på at spise, når den er en del af en stor  
 flok, eller når den er en del af en lille flok? Stemmer svaret 
 overens med jeres resultater?

  Er der forskel på afstanden til nærmeste skjul, når fuglen færdes  
 alene eller i en lille flok, og når den er en del af en større flok?

  Antag at spurven føler sig tryggere, jo større flokken er. Hvornår  
 vil spurven turde bevæge længst væk fra nærmeste skjul? Når  
 den færdes i en stor flok, eller når den færdes i en lille flok?   
 Stemmer svaret overens med jeres resultater?

  Er det vigtigt for spurven at have meget tid til at spise? Hvorfor?

  Er det vigtigt for spurven at kunne bevæge sig omkring uden  
 kort afstand til nærmeste skjul? Hvorfor?

  Hvilket signal bruger spurven ofte, lige før den letter fra jorden?

  Hvorfor tror du, at spurvene sandbader?

  Hvorfor tror du, at spurven ordner sine fjer?

  Beskriv spurven, når den sandbader – hvordan bevæger den  
 hoved, vinger og ben?

Her kan du læse mere
Spurven, Poul Hansen, Natur og Museum nr. 3, 1985
Fjer, Poul Hansen, Natur og Museum nr. 2, 1989
Fuglene i Danmark, Red. H. Meltofte & J. Fjeldså, Gyldendal, 2002.
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Observationsskema: Fugle i flok - generelt

11. minut

12. minut

13. minut

14. minut

15. minut

16. minut

17. minut

18. minut

19. minut

20. minut

Samlet antal observationer

Tid/Adfærd
Søger 
føde

Kigger 
op

Halevip før 
den letter 
fra jorden

Søger 
skjul

Hviler sig/ 
sidder i 
skjul

Afstand til 
nærmeste 
skjul

Dato:  Sted:  

Sand-
bader

Halevip 
”aggressiv 
adfærd”

True-
adfærd

Pudser 
fjer
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Antal 
fugle 
i alt


