Vinterfåglar
med Navet
F

rån 26:e till 29:e januari är det åter dags för insatsen Vinterfåglar in på knuten; en
fågelräkning som skolor, förskolor och privatpersoner kan vara med i. Varje år
brukar ca 20 000 personer delta – kanske vill du bli en av dem? Du som vill vara med
tittar noga på vilka fåglar som kommer fram till din fågelmatning och rapporterar
in ditt resultat till Sveriges Ornitologiska Förening/Birdlife Sverige på vinterfaglar.se.
Räkningen startades 2006.

Visste du att...

Vill du veta mer om statistiken bakom fågelräkningen?
Titta in på vinterfaglar.se och ta reda på:
• Vilka arter som är vanligast.
• Arter som ökar eller minskar.
• Likheter och skillnader mellan olika län.
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Har du ingen egen fågelmatning ännu kan du bygga en efter beskrivning här.

Mesklocka

be en vuxen om hjälp med
kniven och spisen/micron!

•

PET-matare II

1

Gör så här:
1. Tälj till pinnen lite i ena änden så att en
bit av den kan träs igenom krukans hål.

Obs! Undvik helst att använda kniv i PET-plast. Det är ofta lättare
att göra ett litet hål med syl eller spik och sedan klippa med sax.

Talgoxen har varit den vanligaste
fågelarten sedan mätningarna började.
Grönfinken har minskat mest sedan
2006.
Under 2017 var Sidensvansar vanliga
och i år ser det ut som om Gråsiskan får
en topplacering.
Den mest klassiska fågelmatningen
historiskt har skett med julkärve, dvs
en bunt torkad havre. Dock är den mest
bara uppskattad av gulsparven; eller
rådjuren.

Du behöver: kniv att tälja med, kruka med hål i botten, pinne (dubbelt så lång som
krukan och lite tjockare än krukans hål), snöre, fett (som är stelt vid 15°C eller
kallare; t ex kokosfett eller margarin), fågelfrö,
spis eller micro, sked.

be en vuxen om hjälp med
det varma vattnet!

Du behöver: PET-flaska, plastlock/plastfat, tjockare ståltråd, varmt
vatten, kastrull, tålig sax, spik eller syl.

2. Smält hälften av fettet i kastrull eller i micron. Om du smälter i
kastrull – ha alltid ett lock till hands om det blir för varmt och du
behöver kväva fett som brinner.
3. Blanda fågelfrön med t ex hampa och solrosfrön i fettet. Tillsätt
resten av fettet och rör ordentligt.
4. Klicka i blandningen i krukan och låt den stelna ordentligt.
5. Knyt snöre i den kortaste delen och häng upp på lämpligt ställe.
Gärna i eller nära en buske eftersom fåglarna känner sig tryggare där.
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Gör så här:
1. Skär av botten på flaskan och använd
den som lock.
2. Koka upp vatten i kastrullen och sänk
ned änden av PET-flaskan i det varma
vattnet. Ta upp den när diametern har
krympt lite. Prova med locket (botten)
att det går att trä över.
3. Gör hål i flaskan så att fröna kan trilla ut.
4. Gör ett hål i plastlocket så att locket kan
träs på vid flaskans öppning. Skruva fast
korken så att locket sitter fast.
5. Gör två små hål på vardera sida av botten
och ytterligare två hål i flaskan som passar.
6. Trä ståltråden genom både flaskan och locket (botten) och tvinna
ihop den så att mataren går att hänga upp och fylla med frön.
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PET-matare I
Du behöver: PET-flaska med kork, pinnar, snöre, vanlig tratt eller tratt tillverkad av
en annan PET-flaska, spik eller syl, tålig sax.
Gör så här:
1. Gör ett hål som precis passar
till snöret. Det ska vara så tätt som möjligt för
att undvika att vatten läcker in.
2. Gör hål i flaskans nedre del och trä en pinne
rakt igenom för fåglarna att sitta på.
3. Gör triangelformade hål i flaskans sidor
strax ovanför pinnen, ca 3 cm sida. Vik in
plasttriangeln uppåt.
4. Fyll på med frön med hjälp av tratten.

Domherre
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Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Prova gärna att sätta upp dina
matare både i trädgården och i
skogen – de kommer att locka
olika fåglar. Passa gärna på att
fotografera fåglarna vid din matare.

NÄSTA GÅNG BLIR DET MATKEMI...

