VINTERUTFODRING AV FÅGLAR I MOISIO,
ROUTIO OCH PÄHKINÄNIEMI (HASSELUDDEN)
Utfodringen av fåglar under vintern har gjort att stammarna av
många övervintrande fågelarter har växt. Till exempel
blåmesen, talgoxen, grönfinken och domherren har klart haft
behållning av utfodringen.
Solrosfrön är en delikatess för många fågelarter. De är
favoritföda för mesarna (talgoxe, blåmes, talltita, tofsmes och
svartmes) och särskilt för grönfinken och domherren. Bland de
mer tillfälliga besökarna på fågelbrädet har bofinken och
bergfinken lärt sig att skala solrosfrön. Fasaner, nötskrikor,
skator, koltrastar och ibland även gråsiskor tar hand om de frön
som faller på marken.
Gulsparvarna håller sig envist till helfinsk havre och låter sig
inte lockas av utländska delikatesser. De får härja rätt fritt vid
havrebordet, eftersom de flesta andra tyr sig till den mindre feta
och energifattigare havren först när allt annat har tagit slut. De
som lättast tar till havre är sparven, nötskrikan och fasanen.

Informationstavlan har utarbetats
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Gulsparv
Emberiza citrinella

Mer sällsynta besökare på utfodringsstället är exempelvis
stenknäcken, mindre hackspetten och gråspetten. Även
sparvhöken och sparvugglan kan komma och lurpassa i hopp
om någon småfågel i byte.
Djurfett och olika slags färdiga talgbollar är mycket populära
bland mesar. Vid hård köld kan de till och med vara mer
eftertraktade än solrosfrön. Större hackspetten och de andra
hackspettarna har också lärt sig att kalasa på utlagt fett. Det är
bäst att fästa fettet ordentligt, så att inte nötskrikor, skator eller
ekorrar far iväg med stora bitar på en gång.
Stället för fågelutfodring i Moisio har inrättats i samarbete
mellan den lokala ornitologiska föreningen, Lohjan
lintutieteellinen yhdistys Hakki ry, samt miljövårdsbyrån och
parkavdelningen vid Lojo stad. De ansvarar också för
matförsörjningen och övervakningen vid fågelutfodringen. Om
du vill kan du hänga upp fettbollar eller annat fett för fåglar i
träden i närheten. Det är förbjudet att fylla på
utfodringsautomaterna.
När du matar fåglar kan du förutom frön och fett också ge dem
många andra slag av föda, förutsatt att den inte är salt eller
skämd. Krossade jordnötter är en riktig delikatess för mesar och
brödsmulor är en läckerhet för många fåglar. Trastar och
sidensvansar kan man bjuda på äpplen eller bär. Oavsett vilken
föda du bjuder på är det viktigaste att du fortsätter utfodringen
ända fram till våren, då du en gång har börjat.

Utfodringsautomaterna har plats
för 25 kg solrosfrön och 30 kg
havre.

Domherre
Pyrrhula pyrrhula

Utfodringsstället är utformat så
att förbipasserande ska kunna ge
fåglarna lämplig föda.

Och kom ihåg att ge fåglarna matro –du kan titta på dem från
vägen.
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