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Byens måger

Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger

Måger yngler i kolonier, og deres territorium er ofte begrænset til 
reden og dens nære omgivelser. Det er en stor fordel for mågerne 
at yngle tæt. Der er flere til at opdage fjender og gøre opmærksom 
på mulig fare. Andre fugle, bl.a. blishøns, ænder og lappedykkere, 
bygger ofte deres rede i eller tæt på hættemågekolonier og 
udnytter dermed, at mågerne er vagtsomme og advarer ved fare. 
Sølvmåger yngler også i kolonier, men I de senere år er de begyndt 
at yngle på især flade tage i havnebyer. Læs mere om forskellige 
måger på www.nathist.dk/stenbronatur/fugle.

Hættemågens pardannelse
I februar/marts møder man ofte hættemåger i byen - de fleste i 
fuld yngledragt med mørkebrun hætte og med mere røde ben og 
næb end normalt. Hannerne samles i mindre flokke, kaldt ”klubber”, 
hvor de demonstrerer deres styrke og magt over for hinanden. Det 
kan komme så vidt, at fuglene med næbbet griber fat i hinandens 
vinger, men som regel handler det overvejende om at vise hætten 
frem.

Formål
 at inspirere eleverne til at iagt-
tage byens fugle og observere 
deres alsidige yngleadfærd

 at lade eleverne udføre felt-
arbejde

 at lade eleverne afprøve ad-
færdsstudier og efterbehandle 
deres observationer.

Tips til undervisningen
Find et egnet sted at observere 
mågerne. I yngletiden kan man 
finde hættemågekolonier ved fx 
Brabrand Sø ved Århus og Utterslev 
Mose ved København, men der 
kan også være mindre kolonier ved 
bysøer. 

Sølvmågen iagttages bedst ved 
havnen eller på byens flade tage, 
hvor mågerne kan betragtes på 
nært hold. Eleverne skal være for-
trolige med brugen af kikkert, før de 
skal anvende dem til feltarbejde.

Med de små klasser kan man vælge 
færre ynglepositurer ud og koncen-
trere sig om dem.
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Når andre hættemåger nærmer sig, kan hannen indtage 
flere forskellige positurer:

A: Næbbet rettes med mellemrum opad samtidig med, at hannen 
udstøder et langt skrig. 

B: ”Fremadrettet truestilling”, hvor kroppen holdes lavt samtidig 
med, at hals og hoved strækkes lavt frem, mens næbbet peger en 
smule opad.

C: ”Oprejst truestilling” med strakte ben, hævet krop og halsen strakt 
opad, mens hoved og næb peger nedad.

Hunner tiltrækkes til arenaen af hannernes skrig. Hunnerne svarer 
med tilsvarende truende adfærd, men indtager hurtigt mere yd-
myge positurer.

Ydmyg positur:

D: Kroppen holdes lavt på sænkede ben, og hovedet er strakt fre-
mad. Stillingen indtages af han og hun side om side.

E: Dette efterfølges ofte af, at begge rejser hals og hoved og drejer, 
så de står med ryggen til hinanden.

F: Hunnen stiller sig foran hannen og tigger føde, og han gylper 
føde op. Hannen signalerer dermed, at han senere vil deltage i 
fodringen og opfostringen af ungerne.

G: På ynglepladserne kan der forekomme reelle slagsmål om rede-
pladser (ikke afbildet).

H: Hannen og hunnen pikker side om side på det sted, hvor reden 
skal ligge (ikke afbildet).
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Sølvmågens pardannelse
Allerede i februar kan man på byens havnepladser og flade tage 
møde sølvmåge-”klubber”. Her møder hannerne alle andre med 
stor aggressivitet og forskellige truestillinger.

Typiske truepositurer:

A: Fra tid til anden strækkes halsen, og hannen udstøder et langt 
gjaldende skrig, der holder andre hanner på afstand og lokker hun-
nerne til. 

B: Halsen er strakt skråt opad, mens næbbet peger nedad, og 
vingerne holdes en anelse ud fra kroppen.

C: Fra tid til anden strækkes halsen, og hannen udstøder et langt 
gjaldende skrig, der holder andre hanner på afstand og lokker hun-
nerne til.  Hannerne river store totter græs op og smider dem op i 
luften eller hakker aggressivt i jorden. Dette foregår ofte i pauserne 
mellem drabelige kampe, hvor hannerne griber fat om hinanden 
med næbbet og basker til hinanden med vingerne.

Når hunnen kommer til begynder den egentlige pardannelse. Han-
nerne bliver nu endnu mere aggressive og fjendtlige overfor andre 
hanner.

D: Hunnen nærmer sig den aggressive han med tilbagetrukken hals 
og kroppen holdt lavt. Hunnen bøjer hals og hoved op og ned for 
at berolige hannen og få fortrolighed.

E:  Efterhånden ændres hannens aggressive adfærd, og snart går de 
sammen rundt og udstøder et jamrende ”auu-auu”. 
Hunnen tigger føde hos hannen, der gylper en fødebolle op, som 
hunnen fortærer.

F: På ynglepladsen udfører han og hun rytmiske pikkebevægelser 
med næbbet på det sted, hvor reden skal placeres. Samtidig ud-
støder de ”uo-uo-uo-uo” (ikke afbildet)
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Adfærd ved reden
For både sølvmåge og hættemåge gælder at han- og hunmågen 
hjælper hinanden med at bygge rede af plantemateriale fra redens 
umiddelbare nærhed. Når æggene er lagt, skiftes han og hun til at 
ruge. Når ungerne er kommet ud af æggene, bruger forældrefu-
glene det meste af tiden på at søge føde og fodre.

Efter at have påkaldt sig forældrenes opmærksomhed tigger ungen 
føde ved at føre sit næb op mod den voksnes fugls næb. Tiggead-
færden udløses ved synet af det røde næb (hættemåge) eller den 
røde plet på undernæbbet (sølvmåge).

Aktivitet
Print observationsskema på næste side ud eller lad eleverne selv 
tegne et. Skemaet bruges enten til observationer af hættemåge 
eller sølvmåge. Bring skemaet med ud til observationsstedet. Husk 
også blyanter og kikkerter. Kryds af i nedenstående skema, hvilken 
adfærd I observerer. Når I skal bruge skemaet, er det en god idé at 
sidde lidt sammen med eleverne og udpege de forskellige positur-
er, som er nævnt i indledningen, så de ved, hvad de skal kigge efter. 
Herefter observeres i 10 minutter ad gangen, hvor de forskellige 
positurer noteres ned. Herefter holdes en pause og 10 minutters-in-
tervallerne gentages. Når man kigger på fugle, er 10 minutter lang 
tid at skulle koncentrere sig.

Hvis I tager på observationstur på forskellige tidspunkter i yngle-
sæsonen marts-juli, kan I iagttage alle faserne af yngleadfærden 
– pardannelse, redebygning og rugning samt opfostring af unger. I 
kan føre dagbog og notere de forskellige begivenheder. Observerer 
I både hættemåger og sølvmåger, kan forskellen i adfærd disku-
teres.
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Skema til observationer af yngleadfærd hos hættemåge 
og sølvmåge

Anfør mågeart og sæt kryds i skemaet ved de observationer I gør. 
De enkelte numre refererer til en adfærd, som er beskrevet i teksten 
for hver af de to arter. Bemærk at nummeret ikke nødvendigvis 
refererer til den samme type adfærd hos de to mågearter.

 Kl.

 A

 B
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 D

 E

 F

 G

 H

Spørgsmål, der kan stilles

 På hvilken årstid har hættemågen hætte?

  Hvilken funktion har den?

  Hvorfor mødes mågerne i store samlinger, ”klubber”?

  Hvordan opfører hannerne sig over for hinanden?

  Hvilke gode grunde er der til, at måger lever i kolonier?

  Hvorfor tigger hunnen føde hos hannen i forbindelse med 
 parringsspillet?

Her kan du læse mere
Danmarks Måger, A. H. Joensen, Natur og Museum nr. 4, 1982
Fuglene i Danmark, H. Meltofte & J. Fjeldså, Gyldendal, 2002
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