Træer
og fugle

musvåge
bogfinke

Lidt om fugle
Fugle kan flyve.
De har vinger og fjer.
Deres skelet
består af knogler
med hulrum,
som er både lette
og stærke og egner
sig til et liv i luften.
De fleste fugle bygger
rede mellem træernes grene.
Her er nogle af skovens fugle.
Hvilke har du set?

fuglekonge

stor hornugle

At kigge på fugle
Det er ikke så svært at se fugle, hvis du er alene. Sæt dig i skjul i skovbunden og sid
stille i nogle minutter, så kommer fuglene frem. Sid helt stille og kig på dem. Mange
af skovens fugle er små, så det er en god ide at have kikkert med – og en fuglebog.
Lyt også til fuglenes sang. Hvis du lytter godt efter, kan du
høre, at hver fugleart synger på en speciel måde. Solsorten
har sin sang, musvitten har en anden og blåmejsen har en
tredje.

At bo i et hul
En del fugle bygger rede i huller i træerne. Det er spætten,
der hakker hullerne. Hvert år hakker den sig et nyt redehul i
et gammelt træ. Og hvert år forlader den et hul. Det gamle
hul bliver hurtigt beboet af andre fugle.
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ringdue

Sådan bygger du en fuglekasse

musvit

Du skal bruge ru brædder, der er 2 cm
tykke, galvaniserede søm, to øskner, ståltråd og noget reb til at hænge kassen op
med.
Mål og sav brædderne op, som du kan se
det på arbejdstegningen.

rødhals
15 cm

spætmejse

solsort

Der er en del fugle, der kun vil bo i huller. Det er fx mejserne, spætten, spætmejsen, stæren, fluesnapperen og uglen. Og
så er der mange andre fugle, der både kan
bygge rede i huller og andre steder. Tit er
der problemer med at finde huller nok.
Men her kan du hjælpe fuglene. Byg en
fuglekasse. Fuglene opfatter kassen som
et hul og flytter gerne ind.
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• Puds alle kanter – især dem du har
savet.
• Bor flyvehullet. Hvis du borer et hul på 3
cm i diameter vil flere forskellige fugle
kunne flytte ind.
• Søm siderne sammen.
• Bor et par små huller i bunden så evt.
vand kan løbe ud – og søm bunden fast.
• Søm lågklodsen fast på låget, så låget
passer ned i kassen – og kan tages af.
• Sæt to søm i siderne, så låget kan bindes fast med ståltråd.
• Sæt øsknerne fast.
Hæng fuglekassen
op i et træ med tov.
Brug aldrig søm eller
ståltråd. Det skader
træerne.
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