Fuglefodring
Aktivitet nummer 5, november 2003

kommer. Læg mærke til hvordan og om
fuglene enes om føden.

Det er meget nemt forveksle blåmejser og
musvitter. I kan kende forskel på
blåmejsens ”blå” top.
Adgang til vand
Fugle har også har et stort vandforbrug. Stil
et fuglebad eller nogle skåle med vand frem,
og få endnu flere fugle i haven.
En hyggelig familieaktivitet om vinteren er
at fodre fugle, og det er fuglene også glade
for. Mange fugle får svært ved at finde føde,
når jorden er frosset eller dækket af sne.
Foderpladsen
Det er vigtigt at lægge eller hænge foderet
til fuglene et sted, hvor katte ikke kan snige
sig hen uden at blive set af fuglene. Hæng
eller placér fuglefodringsstedet i nærheden
af træer eller buske, som fuglene hurtigt
kan søge tilflugt i... Og læg aldrig fodret på
jorden. Det lokker mus og rotter til. Når I
begynder at fodre, skal I blive ved vinteren
ud. Fuglene vænner sig nemlig til et godt
fødested

I kan også selv lave fuglemad:
Har I tid, er det hyggeligt at lave fuglefoder
selv, måske bare som supplement.
I skal bruge: En kokosnød, en sav, et bor,
snor og fuglefrø. I kan lave et fodersted til
småfugle af en kokosnød. Bor to huller i
kokosnødden, hvor der er ”øjne”. Hæld
mælken ud i et glas. Sav et hak i
kokosnødden som på tegningen. Skrab det
hvide kokos ud af nødden. Bind en snor
igennem hullerne i toppen af nødden. Hæld
korn og frø i den tomme nød og hæng
nødden op i et træ.

Om vinteren har fuglene godt af en kost, der
er fuld af kalorier. Derfor er fedt, olieholdige
frø som hør og solsikke samt nøddekerner
vigtige ingredienser i foderblandingen. Husk
at fugle ikke tåler saltet eller krydret fedt.
Se forskellige fugle..
I får forskellige fuglearter ved foderbrættet,
hvis der er et alsidigt fødeudbud. Solsorte
foretrækker æbler. Solsikke- og hampefrø er
grønirisk, kvækerfinke, bogfinke, dompaps
livret. Mejsekugler vil især tiltrække
flagspætter og mejser. Brødkrummer
tiltrækker mest gråspurve, skovspurve og
stære.
Sæt jer og kig ud af vinduet på fuglene en
gang imellem. Der kan nemt ske noget
skægt. Læg mærke til hvilke fugle der
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Fedtkogler:
Tør nogle store kogler et varmt sted til
kogleskællene åbner sig. Bind en snor til
koglens top. Smelt fedtet i en gryde – evt.
over et bål og dyp koglerne heri. Koglerne
kan dyppes flere gange. Når fedtkoglerne er
afkølet, er de klar til at blive hængt op til
fuglene.
Nb! Varmt fedt er farligt, hvis gryden vælter
eller lignende. Derfor varm kun fedtet til det
lige er smeltet, og tag gryden af varmen, før
børnene får lov til at arbejde med det.

