Mate småfuglene
Finn et sted der fuglene har fluktmulighet, ved et tre, busker el.l.
Gi variert kost:
Fett, spekk, usaltet
Meiseboller
Frø
Solsikkekjerner
Nøtter
Brød
Epler
Kokos
Hva de forskjellige fuglene spiser
kan du lese på Fuglehjelpen.no
Bruk gjerne frøautomater. Det finnes
mange fine å få kjøpt. Du kan også
lage dem selv av halvannen liters
brusflaske eller av en melkekartong.
Lag fuglemater av blomsterpotte








en plastpotte (for eksempel en
blomsterpotte)
frø av for eksempel solsikke
talg
en pinne
en snor

en kjele
Smelt talgen i en kjele.
Pass på at du hele tiden har et lokk i
nærheten i tilfelle det blir for varmt og
tar fyr.
Ha solsikkefrø, nøtter o.l. i kjelen. Lag
et lite hull i bunnen av potta hvis det
ikke er noe fra før. Stikk pinnen gjennom potta slik at den tetter hullet.
Pinnen bør stikke så langt inn i potta
at fuglene kan bruke den til å holde
seg fast når de spiser. Fyll potta med
blandingen av talg og frø. Når talgen
er størknet, kan du henge opp talgpotta.
Du kan også blande frø i peanøttsmør
som smøres på eks. en furukongle og
henge den opp.

LAG DIN EGEN MEISEBOLLE
2 pakker matfett
1 pose solsikkekjerner (uten skall)
Havregryn
Hakkete nøtter
Smelt matfettet og bland alt i en kjele.
Ta 2 melkartonger og stikk to hull i bunnen på
disse med ca 3 cm avstand.
Tre en hyssing på ca. 80 cm gjennom gjennom
hullene slik at begge ender rekker ca 25 cm over
melkekartongen.
La blandingen av matfett og kjerner bli avkjølt
slik at det blir en seig masse, øs denne opp i
melkekartongene.
Stram opp hyssingen og sett kartongene i fryseren.
Når de er frosset tar du og river av kartongen bortsett fra de siste 2-3 cm av sidene som du lar bli
igjen sammen med bunnen. Bind sammen hyssingendene og heng opp meisebollen.

