Vinterfugle
Nu kan I for alvor lokke fuglene tæt på, hvis I byder på et godt måltid mad!
Vinteren er en hård tid for småfuglene, nogen søger mod varmere
himmelstrøg, men for vores standfugle er de næste mange måneder én lang
søgen efter mad.
Giv børnene indsigt i fuglenes liv, deres udseende, adfærd og spisevaner ved
at lave og servere fuglemad i den kolde tid.
Hjemmelavede fuglekogler
Først skal I i skoven og finde store kogler. Læg dem i varmen, så de ”åbner”
sig. Bind sytråd i koglerne, så de kan hænges op. Varm usaltet fedt,
margarine eller palmin i en gryde eller mellem fingrene. Bland med fuglefrø
og tryk massen ind mellem skællene på store grankogler. Nu er de klar til at
hænge ud til fuglene.
Fedt i en mælkekarton (eller kokosnød)
Skær bunden af en mælkekarton, træk en snor gennem bunden og fyld den
med fodermasse som beskrevet ovenfor. Hæng den med bunden op,
mejsefugle kan sagtens sidde med hovedet ned og spise!
Fugle-juletræ
Har I et grantræ på legepladsen eller ét I kan stille ud på legepladsen efter
jul, kan I pynte det med fuglemad: Træk bog og nøddekerner på ståltråd og
hæng op, brug små æbler med snor i eller saml rønnebær. I kan også sætte
små fugleneg på eller fylde små kurve af mælkekarton med solsikkefrø og
hænge op. Begynd allerede nu at samle ind til træet!
Lav et foderbræt af pil eller reb
Slå 5-10 cm lange søm eller dyvler rundt langs kanten på en skive fra en
træstamme. Bor også 3-4 huller rundt langs kanten, så I kan hænge
foderbrættet op. lad nu børnene flette ind og ud mellem sømmene med reb
eller bøjelige pilegrene. Det er kanten på foderbrættet. Når kanten er nogle
cm høj, trækker I snore gennem hullerne og hænger brættet op parat til
fodring.
Lær de almindeligste at kende
Når I nu har lokket fuglene frem, skal I selvfølgeligt lære dem at kende. Sørg
for at have bøger, plakater eller små laminerede billeder klar i vinduet eller i
rygsækken. Lad børnene tegne de mest almindelige: Blåmejse, musvit,
solsort og rødhals. Lyt evt. til deres stemmer på f.eks.
.maelkevejen.dk/dansk/fugle.html eller turdussound.dk/fuglestemmer.htm l
Fotos venligst udlånt af Granly

