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Læs og lær  

Om fugle i haven 



Ord, du skal kende 

 

Vingefang: Når man måler fra den ene vinge-spids til den 

anden vinge-spids. 

Alder: Så mange år en fugl kan blive.  

Løv-skov: En skov, hvor der ikke vokser gran-træer.  

Løv-træer kan være eg, birk, bøg, ahorn og mange flere. 

Træk-fugl: En fugl, som ikke bor i Danmark, når det er 

vinter. Den flyver til lande, hvor der er varmt. 

Stand-fugl: En fugl, der bor i Danmark, når det er vinter. 

 



Her kan du se en blå-mejse. Det er en lille fugl. Den er nem at få 

øje på. Den er nem at kende. Den har et gult bryst. Den har en blå 

hale. Den har blå vinger, og den er blå på sit hoved. Den spiser in-

sekter. Det kan være biller og fluer. Det kan være orm og larver. Den 

spiser også frø fra planter, bog fra et bøge-træ og nødder.  

Vingefang: 17-20 centimeter 

Vægt: 9-12 gram - det samme som et lille jordbær. 

Længde: 11,5 centimeter 

En blå-mejse er både en standfugl og en trækfugl 

 

Blå-mejsen 



Her kan du se en musvit. Den er også en mejse, og den er større end 

en blå-mejse. Den er sort og hvid på sit hoved. Den har et gult og 

sort bryst. Den kan bo i en løv-skov og i din have. Den spiser insek-

ter. Det kan være biller og larver,  

edderkopper og snegle. Den spiser også frø og frugter. 

Vingefang: 22-25 centimeter 

Vægt: 16-21 gram - det samme som et stort jordbær. 

Længde: 14 centimeter 

En musvit er både en standfugl og en trækfugl 

Musvit 



Her kan du se en rødhals. Den har et rødt bryst og et rødt hoved. 

Den er grå på sin ryg og på sin hale. Den kan bo i en løv-skov og i 

din have. Især, hvis du har store træer i din have. Den spiser  

insekter. Den kan godt lide at spise fra et foder-bræt, hvis du vil gi-

ve den frø og korn.  

Vingefang: 22 centimeter 

Vægt: 16-22 gram - det samme som et stort jordbær. 

Længde: 13-14 centimeter 

En rødhals er både en standfugl og en trækfugl 

Rødhals 



Her kan du se en grå-spurv. Det er en lille spurv. En han og en hun 

er ikke ens. En hun er grå og brun. En han har en sort plet ved sit 

næb. En han er hvid på sit hoved. En grå-spurv spiser insekter, når 

det er sommer og frø, når det er vinter. En grå-spurv kan især godt 

lide fluer og myg. En gråspurv kan lide at bo tæt på en by eller en 

gård.  

Vingefang: 21-25 centimeter 

Vægt: 22-32 gram - det samme som en lille kartoffel. 

Længde: 14-16 centimeter 

En gråspurv er en stand-fugl. 

Gråspurv 



Her kan du se en dompap. En dompap har et sort hoved. Den har et 

rødt bryst, og den har en grå ryg. Den er nem at få øje på. En 

dompap bor i en skov eller i din have. Den kan både lide løv-skov og 

gran-skov. Den kan lide at spise insekter, bær, frugt, korn og frø. 

Den vil gerne bo i din have, hvis du vil give dem mad, når det er 

vinter.  

Vingefang: 22-29 centimeter 

Vægt: 27-38 gram - det samme som en lille kartoffel.  

Længde: 15-18 centimeter 

En dompap er en standfugl. 

Dom-pap 



Her kan du se en solsort. Det er en han. En han er sort med gult næb. 

Han har en gul ring om sit øje.  En hun er brun med brunt næb. Sol-

sorten kan lide at spise insekter, orm og snegle. Når det er vinter, 

kan de lide at spise frø, bær og frugt. De kan lide at bo i din have, 

når det er vinter, hvis du vil give dem mad. De bor også i skoven.  

Vingefang: 34-38 centimeter 

Vægt: 90-110 gram - det samme som en stor kartoffel. 

Længde: 25 centimeter 

En solsort er både en stand-fugl og en træk-fugl. 

Solsort 


