Vinterfågelmatning är en hobby som är till nytta

En småfågels aktivitet under en vinterdag består nästan enbart av födoanskaffning. Som ett exempel behöver blåmesen äta flera gånger sin egen kroppsvikt för att överleva en sträng köldnatt. Den vinterfågelmatning som människan erbjuder hjälper många övervintrande fåglar att klara sig till följande dag, ända fram till våren.

Vintermatning av fåglar ger även glädje till den som matar, eftersom iakttagandet av vinterfåglarnas sysslor är en utmärkt tidsfördriv.


Matgäster i mängd och massor

Av Finlands ca 250 häckfågelarter stannar ca 70 kvar för att mota vinterns prövningar. De vanligaste gästerna på en fågelmatning är talgoxe, blåmes, talltita, domherre, grönfink och gulsparv.

Under de senaste åren har flera andra arter lärt sig att utnyttja fågelmatningarn På ett fågelbräde kan man få syn på trädkrypare, steglits, mindre korsnäbb, stjärtmes eller gråsiska. Allt flera koltrastar övervintrar hos oss tack vare fågelmatningarna.

Av våra skogsfåglar samlar svartmes, tofsmes och nötskrika vinterförråd redan under hösten, men även de besöker flitigt fågelmatningar när kölden knäpper riktigt till.

Småfåglar lockar på plats även predatorer som sparvugglor och sparvhökar som är ute efter byte. Ofta är rovfåglarnas byten sjuka eller svaga fåglar, vilket är en faktor som gynnar de andra fåglarna.


Tips och spelregler

Då marken fryser eller täcks av snö är det lämpligt att påbörja vintermatningen. Ifall ingen i grannskapet matar fåglar, borde den påbörjade matningen pågå i ett sträck ända tills marken är bar på våren.

Fåglarna är inte kräsna med maten, bara den inte är förstörd eller för salt. Vinterfåglarnas stora favoriter är solrosfrön, jordnötter, havre och talg.

En fröautomat är att föredra, från vars behållare maten rinner ner i nedre kantens smala rännor. Det är viktigt att fåglarnas avföring inte kommer åt matinnehållet. Det är bra att städa bort frön och skal som samlats under automaten.
Husbolag kan ha egna förordningar gällande fågelmatning. För att undvika onödiga dispyter, är det värt att tänka på att göra en gemensam matning med husgrannarna, på en vald plats där matningen inte förorsakar olägenheter för någon.

Regleringen kring att få sätta ut en fågelmatning på kommunens eller stadens grönområden varierar kommunvist. Det lönar sig att få saken bekräftat av hemkommunens miljövårdsmyndigheter innan man gör slag i saken.


Gårdsplanskrysset (Pihabongaus) 2023 – kult, enkelt, nyttigt och tar bara en timme i anspråk av din tid!
BirdLife Finland inbjuder alla fågelintresserade att delta i 18. Gårdsplanskryss-evenemanget 28.–29.1.2023. Under Gårdsplanskrysset iakttar man fåglar under en timmes tid – endera på lördagen eller söndagen på den egna gårdsplanen, i en park eller på någon annan lämplig plats och rapporterar sedan resultatet till BirdLife Finland. Till Gårdsplanskrysset görs ingen skild anmälan och ingen deltagaravgift uppbärs. Tilläggsinformation på adressen www.pihabongaus.fi.

