Pippi på fåglar
med Navet
Rapportera Fågelräkningen med App

P

recis i början av året är det åter dags för fågelräkning i Sverige. Årets datum för
räkningen är 31 januari till 3 februari och kan genomföras av t ex privatpersoner,
skolor och förskolor. Är du en av de ca 20 000 människor som kommer att vara med?
För att kunna genomföra fågelräkningen på ett enkelt sätt är det bra att ha en egen
fågelmatare. Hur du enkelt bygger en kan du se här på sidan.

Mesklocka
(Favorit i repris)

(OBS! start 31/1)
Du behöver: appen Vinterfåglar som kan laddas ner både från Appstore och
Google Play.

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

Gör så här:
1. Lägg in uppgifter om var du gör din fågelräkning –
en så kallad rapportplats.
Den lägger du till under inställningar.

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

Om du kommer att räkna fåglar på flera ställen så lägger du till mer än en
rapportplats.
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2. Tryck sedan på ögat/arter och
lägg till din aktuella rapportplats högst upp.

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.

3. Ange hur många fåglar av varje art du har sett i listan under
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4. Tryck på
för att få detaljinformation om varje fågel. Här kan du också
lyssna på dess läte.
5. Skicka in din fågelräkning (kan bara göras mellan de datum som räkningen
pågår).

Hur gör fåglarna på vintern?
Fåglar är varmblodiga och har runt 41° C i
kroppstemperatur. Under den kalla vintern använder
de olika sätt att hålla rätt temperatur:
•

Hur många fåglar besökte din närmiljö?
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Finkar och mesar äter t ex upp sig så att de får ett fettlager runt kroppen som
skyddar mot kylan. Du som ger fåglarna mat med Mesklockan ovan hjälper dem
att hålla kvar skyddet genom hela vintern.

•

De minskar på antalet energikrävande aktiviteter som högljudd fågelsång och
längre flygningar och sparar på så vis energi till annat.

•

Sparvar (och flera andra småfåglar) burrar upp sig och samlas i stora grupper

Lyssna på fåglar i januari/februari
Du behöver: appen Vinterfåglar som kan laddas ner både från Appstore och
Google Play. När du har loggat in hittar du fågelljuden i listan under
Gör så här:
1. Gå ut på morgonen och lyssna efter fågelljud.
a. Människonära;
dvs precis i närheten
av där du bor.

b. I skogen eller ett
mindre område med
barrträd i din närhet.

där de kan sitta nära varandra, t ex i täta buskage. De drar in huvudet och
fötterna mot kroppen och ser mest ut som små bollar.
•

Många större fåglar ”tar på sig” ett extra isolerande lager i form av ett extra lager
små fjädrar som växer ut på kroppen.

•

Måsar kan omfördela värmen i kroppen och låter kroppstemperaturen runt
vitala organ vara högre jämfört med andra kroppsdelar. Måsarnas fötter kan gå
ner till runt 0° C i temperatur utan risk för skador.

•

Fettinnehåll i fjädrarna gör att vatten inte kan läcka in i fjäderdräkten och håller
på så vis kylan borta från fågelns kropp.

2. När du kan höra ett tydligt fågelljud – titta noga omkring dig för att se om du
kan hitta fågeln som gör ljudet.
3. Öppna appen och lyssna till ljuden av
a. Koltrast
1. Korsnäbb (lätt att höra, men svår att se)
b. Gärdsmyg
2. Svartmes
c. Talgoxe
Var det någon av dessa du hörde? Alla är riktigt vanliga sångare tidigt på året.
Om inte – lyssna vidare bland fågelljuden tills du hittar dina fåglar.
Det är allra vanligast att koltrasten sjunger i stan i jan/feb. Så tidigt på året är det mer
vinter för den på landet, så sången kan dröja lite.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång förbereder vi för
sportlovet...

