Hvem mon flytter ind i din nye fuglekasse?
Her kan du se nogle mulige indflyttere

Gråspurven er en tillidsfuld fugl, der gerne holder til ved huse. Den
bliver her hele året og holder til tæt på ynglestedet. Om vinteren er
den en sikker gæst på foderbrædtet. Den begynder at yngle i april og
får 2-3 kuld indtil slutningen af juli. Gråspurven har et alsidigt menukort og spiser både korn, ukrudtsfrø og insekter. Gråspurve færdes
som regel i flokke – tit sammen med skovspurve.

Skovspurven ligner en gråspurv, men læg mærke til, at den er brun
oven på hovedet. Han og hun er ens. Den bliver i landet hele året, og
om sommeren spiser den mest insekter og edderkopper, men den
spiser også frø fra planter. Også skovspurven begynder at yngle i
april. Hannen og hunnen skiftes til at ruge i 13 dage på de 3-6 æg.
På gode år når den at få 3 kuld – flittig fugl!

Blåmejsen er vild med at yngle i vores haver, hvis bare der er egnede
redepladser. I april har blåmejse-parret travlt med at bygge reden,
som består af op til 4.000 smådele. Blåmejsen lægger op til 18 æg,
som bliver ruget i 12 døgn – mest af hunnen. Ungerne bliver i kassen
14-18 dage, hvor begge forældre fodrer dem – i gennemsnit hvert 8.
minut.

Musvitten er meget almindelig i Danmark og yngler næsten overalt,
hvor der er træer og buske eller redekasser. Langt de fleste musvitter
bliver her hele året, og om vinteren overnatter de gerne i redekassen.
I vintre, hvor føden er knap, trækker nogle musvitter til Vesteuropa.
Hunnen lægger sine æg i april og maj, så ungerne kommer frem, når
der er rigtig mange insektlarver.

Den brogede fluesnapper kommer til landet i maj måned efter
en lang rejse fra tropisk Afrika. Som navnet fortæller, lever den af
fluer – og derfor er den nødt til at flyve hen, hvor der er fluer nok
om vinteren. Fluesnappere yngler meget gerne i redekasser, og hvis
andre fugle er kommet først, kan de finde på at jage dem væk!
Allerede i august starter de første fluesnappere den lange efterårsrejse mod syd.

Fuglekassen kan sættes op hele året
Sæt kassen op med et reb, der kan nå 2 gange rundt om en
stamme. Rebet skal være meget løst, så træet kan vokse
uden at rebet skader barken. Kassen må ikke hvile på en
gren, så katte og andre rovdyr nemt kan røve æg eller unger.
Flyvehullet skal helst vende mod nord eller øst, så der ikke
bliver for varmt i kassen.
En del fugle bruger også fuglekasser som vinterly. Efter
yngletiden kan du glæde fuglene ved at rense kassen. Brug
handsker eller en pind, for den gamle rede er sikkert fuld af
fuglelopper, mider og andet godt.

Hvor og hvordan skal den hænge?
Gråspurv:

Husmur, gavl eller skur.
Koloni. Kasser kan sidde tæt.
Skovspurv: Træ, husmur, gavl eller skur.
Koloni. Kasser kan sidde tæt.
Blåmejse:
I et træ, i læ for blæst og sol
Min.10 m til nærmeste
blåmejse-kasse.
Musvit:
I et træ. Ikke med tætte
buske foran. 10 – 15 m til
nærmeste musvit-kasse
Fluesnapper: Træ i åben skov, park eller
have

3–5 m.
2– 4 m.
0,5–1,5 m.

Følg livet i din fuglekasse
0,5–1,5 m.

Forhåbentlig flytter der fugle ind i din fuglekasse. Men inden
det sker, kan den godt blive besøgt af en masse fugle, der
blot ”kikker forbi”.

1,5–3 m.
Når et fuglepar flytter ind, kan du følge deres liv uden at
forstyrre dem. Har du en kasse med ”kik ind vindue”, gør
det ikke noget, hvis du ser til dem en enkelt gang om dagen.
Du kan lave en dagbog over fuglenes liv og skrive ned:
1. Hvilke fugle flytter ind i kassen?
2. Fugleparret flyver til og fra kassen med noget i næbbet.
Er det strå, mos, fjer og dun? Når fuglene har lagt æg,
bliver der mere stille omkring kassen. Når æggene
klækker efter cirka 2 uger (se fuglebog), bliver der ivrig
aktivitet igen.

Fugle vil gerne bo i haver med gode steder til deres reder,
tætte buskadser at gemme sig i og selvfølgelig nok at spise.
Derfor er det en god ide, hvis du har forskellige frugttræer,
bærbuske, græs og urter og også ”vilde” områder med højt
græs og ukrudt, en kvasbunke og sten. Nåletræer giver gode
skjulesteder hele året. Efterlad udgåede træer, som huser
masser af insekter og smådyr til fuglene. Et fuglebad, en
havedam eller en lille sø er meget vigtigt, især i de tørre
sommerperioder og i frostvejr.

3. Ungerne fodres med insekter og frø. Undersøg hvor tit
forældrene flyver ud og ind i løbet af en halv time. Sæt
dig stille med et ur og kikkert – og skriv op. Hvad de har
med i næbbet til ungerne?
4. Hvor lang tid går der før ungerne er klar til at flyve fra
reden?

Vintermad!
Fugle fodres med bl.a. solsikkefrø, hampefrø, æbler og
fedtkugler. Et foderbræt skal placeres tæt på en busk eller
hæk, hvor småfugle kan skjule sig for katte og rovfugle.
Hold foderpladsen ren. Foder, som ikke er spist i løbet af en
uge, bør fjernes sammen med gamle fugleklatter.

Bliv ved!
Er du først begyndt at fodre småfuglene, er det vigtigt at
forsætte vinteren igennem. Fuglene regner med at kunne
finde føde på foderpladsen og sidder ofte og venter på, at
der bliver lagt føde ud.
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