Stillitsen

De sorte fugle i flok

Stillitsen er en af vores mest farvestrålende fugle med sit røde,
hvide og sorte ansigt og de gule
vingebånd på de sorte vinger.
Den kommer forbi på træk
og høster frø fra elletræerne.

Rågen er meget social og færdes aldrig
alene. Heller ikke i yngletiden, hvor
den yngler i kolonier, der kan rumme fra få reder til over hundrede.
Kan du inde rågerederne?

Grønirisk Grønirisk er en lidt solidt bygget,
olivengrøn finke med et kraftigt næb.
Når den sidder på en gren,
kan man tydeligt se de
gule felter på vingerne

Grønsiskenen
Grønsiskenen er en
lille finke med relativ
kort, kløftet hale,
som ofte ses i flok i
vinterhalvåret, når
den søger føde
omkring rød-el.

Rågen Rågen er en sort
kragefugl på størrelse med
en krage.

Blomster og frugter
Hanblomsterne sidder mange sammen i
det man kalder aflange rankler.
Hunblomsterne sidder et andet sted på
træet – også i rankler. Hun-ranklerne er
runde og grønne om foråret. Vinden
bringer pollen fra hanblomsterne til hunblomsterne. Frøene sider gemt i små
kogler.

Tidlig mad til bierne
De første bier der vågner fra
vinterdvalen har brug for mad.
De flyver gerne på rød-els
blomsterrakler, hvor de finder
masser af pollen.

Byg en troldehule

Kvækerfinken Kvækerfinken er en spurvefugl,

Rød-el

Blågrøn Ellebladbille

der er på størrelse med bogfinken og ligner bogfinkehannen en del i farvetegning. Herhjemme optræder den næsten udelukkende på træk og som vintergæst, visse år i meget store flokke.

Rød-el er et sjovt træ, som kan li´ at stå på stylterødder i vand. I gamle dage snittede fattige bønder træsko af træets ved. Det er nemt at snitte i og bliver
rødt med tiden.

En smuk lille metalskinnende bladbille der nogle
gange optræder i store mængder på rød-els nyudsprungende blade. Her parre de sig, hunne lægger
æg og larverne æder løs af bladene.

Byg jeres egne troldehuler, der ikke
kan ses af mennesker. I kan lave dem lige
som I har lyst til. Men husk: Troldene passer
godt på skoven. De brækker aldrig grene af. De
bruger bare de døde grene i skovbunden, når de skal
bygge huler. Hulen kan pyntes med mos og græs, så den
bliver rar og hyggelig. Når først hulen er bygget kan I, hvis I
er helt stille, se elverpigerne danse rundt i elleskoven.
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