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VI KIGGER PÅ FUGLE
– ved foderbræt og fuglekasse
Inspirations- og aktivitetsark 1
Noter i skemaet, hvilke fuglearter der besøger fuglebrættet i observationstiden, og hvor ofte de kommer. Lav derfor gentagende observationer af 10
minutter ved samme foderbræt.
Noter hvilke fugle, som musvitten jager væk, og hvilke fugle musvitten selv
bliver jaget væk af. Hvis I kan genkende flere musvitter ved brættet, så skriv
ned, om det er musvitterne med den bredeste bryststribe, som jager flest af
de andre fugle væk. Anvend skemaet for "Musvitter ved fuglebrættet".
Om sommeren kan man prøve at afspille sangen fra en hanmusvit fra en
smartphone eller lignende. Hvis I er heldige, kommer den lokale han og
forsøger at jage den "fremmede han" væk med sang. Du kan hente musvitsang på http://www.fuglestemmer.dk/musvit/. Afspil det med omtanke, da
hanner bruger enorme ressourcer på konkurrencen.
Undersøg, om der er forskel på, hvad hannen og hunnen laver ved reden ved
at anvende skemaet "Ved musvitkassen".
I kan evt. føre en dagbog for musvitterne fra januar/februar til august/
september. De observerede data kan indgå i en beskrivelse og videre
diskussion om adfærd og levevis.
SKEMA TIL OBSERVATION OG TÆLLING AF FUGLEARTER, DER BESØGER FODERBRÆTTET
- SÆT STREGER FOR DE ARTER, SOM DU SER, OG FOR DET ANTAL DU SER DEM
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OBSERVATIONSSKEMA FOR IAGTTAGELSER AF MUSVIT VED FODERBRÆTTET
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OBSERVATIONSSKEMA VED MUSVITKASSEN – SÆT KRYDS UD FOR DE AKTIVITETER, SOM DU SER
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Spørgsmål, der kan stilles ved foderbræt-obs.
• Hvilke fugle har du/I observeret?
• Hvilken/hvilke fugle var der flest af?
• Har I nogle overvejelser omkring dette? Fx tidspunkt på året, foderet på
brættet, er det foderkugler eller andet?
• Hvilke fugle jager musvitterne væk, og hvilke fugle bliver musvitten selv
jaget væk af?
• Er der fugle, som musvitten er mere opmærksom på end andre?
• Hvis der er flere musvitter ved foderbrættet, er det så musvitter med de
bredeste bryststriber, der jager flest af de andre fugle væk?

Spørgsmål, der kan stilles ved rede-obs.
• Laver han- og hunmusvitten det samme ved reden?
• Hvilken føde får ungerne?
• Hvorfor tager forældrefuglene ungernes ekskrementer væk fra reden?

En del af RETHINK Urban Habitats
og HABITAT:AARHUS.
Støttet af Nordea-fonden og
Europæisk Kulturby Aarhus 2017

3

