VINTERFÅGELMATNING
Ett projekt - där ALLA kan vara med
Tillhör du en av dem som tycker att vintern
är en mörk, kall och livlös tid? Stänger du
ytterdörren för att invänta vintern? Nedan
följer lite tips på hur du kan liva upp de
korta vinterdagarna och dessutom kanske
rädda livhanken på 100-tals fåglar. Det
handlar om vinter-fågelmatning!

Undvik dock salt och kryddor. Exempel
på bra mat är fröer, bröd, ost, nötter (inte
salta), talg, frukt och bär. Sätt gärna ut
ett litet fågelbad som du håller med
vatten.
■ Lämplig tid att mata kan vara mitten av
november till slutet av mars. Eller tills
insekterna börjar vakna till liv.
■ Det är viktigt att mata regelbundet utan
Varför ska man mata?
att göra längre uppehåll. Risken är då
Vintern är ju det verkliga nålsögat för våra
stor att man lurar fåglarna att stanna
övervintrande fåglar och inom vissa arter
kvar. Upphör mattillgången kan det bli
dör en övervägande del av årsungarna under
katastrof!
denna tid. Det är emellertid inte kylan i sig
som är det stora problemet för fåglarna. Det
Kommande vinter
är de korta och mörka vinterdagarna i
kombination med dålig tillgång till mat.
Kommande vinter 2013/2014 fortsätter vi att
Genom vintermatningen ger man fåglarna försöka räkna alla våra trädgårds-gäster.
möjlighet att få tag på lättåtkomlig och
Detta för att få en bild av hur
energirik mat, till en så liten energikostnad vintermatningen fungerar och hur många
som möjligt. På så sätt undviker man en
fåglar, eventuellt även däggdjur, som
alltför stor dödlighet och kan glädja sig åt en kommer på besök i våra trädgårdar.
fågelrik vår och sommar.

Några allmänna råd

■ Välj ut en skyddad plats för fågelbordet
och matningen. Helst intill en buske
eller liknande. (Med tanke på katter och
andra rovdjur)
■ Mata i någon form av fågelbord - inte på
marken. (Sprids fåglarnas spillning
bland maten, sprids lätt sjukdomar bland
fåglarna)
■ Placera inte fågelbordet för nära huset.
(Med tanke på att fåglarna då lätt kan
flyga mot fönstren)
■ Du kan mata med det mesta i matväg.

Vi har valt ut fem veckor som speciella
”räkneveckor”. (se andra sidan) Var extra
observant under respektive vecka och håll
din matningsplats under uppsikt under en
eller ett par timmar. Det är enkelt att vara
med. Du skriver ner de arter som du ser
under perioden och dessutom notera det
högsta antal av de olika arterna som du ser
samtidigt.
Tänk på att en blåmes som under dagen
besöker ditt fågelbord 20 gånger, bara är en
blåmes. Därför är det viktigt att räkna just de
blåmesar som uppehåller sig samtidigt vid
matningsplatsen.

LYCKA TILL!
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