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Iagttagelser ved 
foderbræt og fuglekasse

Musvitten

Musvitten er meget almindelig de fleste steder i byen. Den færdes 
tillidsfuldt i nærheden af mennesker og er derfor en let fugl at beg-
ynde med, når man vil lære at kigge på dyrs adfærd. Kombinerer 
man fuglefodring med gode ynglemuligheder i form af fuglekasser, 
er der gode chancer for at tiltrække musvitter. Se mere om musvit-
ten og andre bydyr på www.nathist.dk/stenbronatur/fugle

Vinteren igennem kan man følge musvitternes kamp om pladsen 
på foderbrættet i forhold til andre fugle og deres artsfæller. Musvit-
ter er gerne meget krigeriske over for hinanden. Observationer af 
musvitter har vist, at det ofte er musvitterne med den bredeste 
bryststribe, der som vinder kampen om pladsen på foderbrættet.

Allerede fra sen vinter eller tidligt forår begynder hannerne med 
sang at etablere territorier. Undersøgelser har vist, at de hanner, 
der kan flest forskellige sange, hurtigst får en mage. Fra marts er 
der ofte en mægtig aktivitet omkring mejsekasserne og kamp om, 
hvem der skal have retten til redekassen. Før æglægningen kan 
man se hunnen med udbredte, let sitrende vinger tigge føde hos 
hannen. Hannen kan som regel kendes fra hunnen på en bredere 
og mere tydelig bryststribe.
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Formål

 at give eleverne mulighed for at 
iagttage fugle i deres nære miljø

 at give eleverne mulighed for 
at indsamle data og bruge dem 
i forbindelse med beskrivelse af, 
hvordan musvitten opfører sig

 at inspirere eleverne til at bruge 
deres erfaringer til at kigge på andre 
af byens fugle.

Tips til læreren

Det er sjovere at kigge fugle, når 
man kender lidt til dem. Brug tid 
på at lære de almindeligste arter 
af fugle, der besøger fuglebrættet 
i løbet af vinteren, at kende. Lad 
eventuelt eleverne sammen lave et 
hæfte over fuglene med billeder og 
beskrivelser af udseende og adfærd. 

Undersøg om et foderbræt er 
velbesøgt af fugle, inden eleverne 
sættes til at observere ved det, så 
de ikke mister tålmodigheden i 
ventetiden. Skemaerne kan med få 
ændringer anvendes til observation 
af andre fugle eller til blot at være 
en observation og tælling af 
fuglearter, der besøger foderbræt-
tet.
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Aktivitet
Noter i skemaet hvilke fuglearter der besøger fuglebrættet i ob-
servationstiden, og hvor ofte de kommer. Lav derfor gentagende 
observationer af 10 minutter ved samme foderbræt. 

Noter hvilke fugle musvitten jager væk, og hvilke fugle musvitten 
selv bliver jaget væk af. Hvis I kan genkende flere musvitter ved 
brættet, så noter om det er musvitterne med den bredeste bryst-
stribe, som jager flest andre fugle væk, ved at anvende skemaet for 
”Musvitter ved fuglebrættet”.

Om sommeren kan man prøve at afspille sangen fra en hanmusvit 
på en ghettoblaster. Hvis I er heldige, kommer den lokale han og 
forsøger at genne den ”fremmede han” væk med sang. Du kan 
hente musvit-sang på www.nathist.dk/stenbroen 

Undersøg om der er forskel på, hvad hannen og hunnen laver ved 
reden, ved at anvende ”observationsskemaet ”Ved musvitkassen”.

Lad evt. eleverne føre en dagbog for musvitterne fra januar/februar 
til august/september. De observerede data kan indgå i en beskriv-
else og videre diskussion om adfærd og levevis.

Skema til observation og tælling af fuglearter, 
der besøger foderbrættet
- sæt streger for de arter du ser og i det antal du ser dem.

Dato og
tidspunkt

Musvit Blåmejse Bogfinke Grønirisk Solsort Rødhals Andre fugle
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Sted Gråspurv/
Skovspurv
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Observationsskema for iagttagelser af 
musvit ved foderbrættet

Dato og tidspunkt Sted Musvit 
med bred 
bryststribe

Musvit 
med tynd 
bryststribe

Hentede 
mad

Gennede 
en anden 
fugl væk 
(art)

Blev selv 
gennet væk 
af (art)

Rødhals Andre fugle

1. observartion

2. observartion

5. observartion

3. observartion

4. observartion

6. observartion

7. observartion

10. observartion

8. observartion

9. observartion

11. observartion

12. observartion

15. observartion

13. observartion

14. observartion

Aktivitetsark Side 3 af 4



STENBRONATUR
Naturhistorisk Museum i samarbejde med FO-Århus, DOF og Århus Kommunes Naturforvaltning

se mere på: www.nathist.dk

Observationsskema ved musvitkassen
 – sæt kryds ud for de aktiviteter du ser

Dato og tidspunkt Sted Han Hun Synger Tigger mad Kæmper 
om rede-
kasse

Bygger 
rede

Sidder ved 
reden

Søger 
føde

Fodrer 
unger ved 
reden

Bortskaffer 
ekskre-
menter

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvilke fugle har du observeret?

  Hvilken/hvilke fugle var der flest af?

  Hvilke fugle jager musvitterne væk, og hvilke fugle bliver 
 musvitten selv jaget væk af?

  Er der fugle, som musvitten tilsyneladende er bange for?

  Hvis der er flere musvitter ved foderbrættet, er det så musvitter  
 med de bredeste bryststiber, der jager flest andre fugle væk?

  Laver han- og hunmusvitten det samme ved reden?

  Hvilken føde får ungerne?

  Hvorfor tager forældrefuglene ungernes ekskrementer væk fra  
 reden?

Her kan du læse mere
Fuglene i Danmark, Red. H. Meltofte & J. Fjeldså, Gyldendal, 2002.
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