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4.-6. klasse
• Eleven har viden om organismers
opbygning

– Til byens dyr

• Eleven kan undersøge dyrs og
planters tilpasninger til naturen

Formål:
• At give eleverne kendskab til byens 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 mulighed for at reflektere over, hvorfor kasserne
er designet, som de er
• At gøre eleverne opmærksomme på, at de kan gøre en forskel for byens
fugle ved at sætte fuglekasser op
• At inspirere eleverne til at gøre naturiagttagelser i byen

• Eleven har viden om dyrs og
planters levesteder og livsbetingelser
7.-9. klasse
• Eleven kan undersøge og forklare
organismers tilpasning til levesteder
• Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
• Eleven har viden om fødekæder
og fødenet og omsætning af
stoffer

Afhjælp boligmanglen hos byens fugle
Viden om
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, deres æg og unger godt
beskyttet mod vejr og vind og ikke mindst mod rovfugle og andre, der
plyndrer reder.
For tårnfalk og mursejler er kassen en erstatning for sprækker og klippehylder. Mursejleren er meget fleksibel i sit valg af redested og kan også
bruge gamle spættehuller 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.

Tårnfalk
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Mere viden om danske fugle
www.dof.dk/ART
http://www.naturhistoriskmuseum.dk/
Viden/Naturlex/Fugle

– Til byens dyr
Brainstorm

Lav en brainstorm sammen med eleverne over de fugle, de kender og
dem, de kan møde i byen og i parcelhushaverne. Opdel dem i grupper – fx
spurve, rovfugle, måger m.m. 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:

Natur og Museum
Danske måger, 1982/4
Fuglesang - form og funktion, 1984/1
Gråspurven, 1985/3
Stæren, 1999/1
Fugletræk, 2005/3
Mejser, 2011/4
Kragefugle, 2013/4

• 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 fuglekassen til den type fugl se ud?
For de ældste elever kan der være spørgsmål til ynglestrategi, økologisk
placering (fødekæde), fjender og særlig adfærd.

Tips og tricks
Placér kasserne, så fuglene har mest glæde af dem (se vejledningen), men
også så eleverne kan iagttage dem uden at forstyrre unødigt. Husk, at der
også er lidt vedligeholdelse forbundet med at lave boliger til fuglene.
Lad eleverne evt. tegne eller designe deres egen bolig. Tænk på sikring
mod vind og vejr, funktioner i boligen og energi, hvis det er til mennesker.

Mursejler
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Inspirations- og aktivitetsark
Her kan du finde opskrifter og vejledninger til at bygge boliger til fuglene
Småfugle og mursejler
www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglekasser
www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-redekasse-af-br%C3%A6dder
www.fuglevaernsfonden.dk/naturvejledning/byg-fuglekasser
Tårnfalk
www.oestfynsfauna.dk/wp-content/uploads/2011/05/redekasser.pdf
Natugle
www.uglekasse.dk/byg-en-natuglekasse/

Spørgsmål I kan diskutere:

Blåmejse

• 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 stedet, hvor de sættes fast?
• Hvorfor er kasserne til fx tårnfalk og musvit forskellige?
• Hvor tror du, det er bedst at placere kassen til henholdsvis 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?
• Hvordan bor fuglene, når vi ikke laver boliger til dem?
• Hvilke fugle, tror du, hakker huller i træerne til gavn for de mange
andre hulerugende fugle i skoven?
• Hvorfor mangler der gamle træer med naturlige huller i skoven,  
og hvilken betydning har det for de hulerugende fugle?

Solsort
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