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TRÄDGÅRDSTIPS

FÅGELFRÖJD i trädgården
ag vill gärna ha en levande trädgård där inte bara växter utan även djur trivs. Ja, med vissa
undantag då, vildsvin och mördarsniglar klarar jag mig gärna utan. En trädgård där djur kan
trivas ger mycket att titta på och uppleva under året. Djur som insekter och fåglar fyller också
viktiga funktioner för trädgårdens växter. När det gäller fåglar så gör de stor nytta genom att äta upp
mycket av de skadeinsekter som finns i trädgården och inte minst är det ju fantastiskt kul att kunna
titta på de vackra bevingade gästerna. Det finns en hel del vi kan göra för att öka sannolikheten att
fåglarna besöker just vår trädgård.
skydd

För att fåglarna ska vilja vara i din trädgård så behöver
de känna sig trygga, de behöver kunna gömma sig
och söka skydd. Genom att plantera buskar, träd
och häckar kan du erbjuda dina gäster olika typer
av gömställen. Fåglar gillar täta buskage och det är
också bra med vintergröna buskar som ger ett extra
skydd när alla andra växter tappar bladen.
föda

Vilken typ av växter du har i din trädgård är också
viktigt för att attrahera fåglarna. Växter som ger dem
mat, som olika typer av frukt, bär, nötter och frön
under årets olika årstider gör att de gärna söker sig till
din trädgård. Självklart är fruktträd och bärbuskar bra
men även buskar som häggmispel, aronia, berberis,
rosor, syrener, slån, havtorn, hassel och try ger bär,
frön, nötter eller nypon. Träd som ek, rönn, tall och
gran ger ollon, bär och frön. Under den kalla årstiden
är det ju också bra att ha olika typer av fågelbord
och fröautomater. Energirika alternativ som solrosfrön,
osaltade jordnötter, hampafrön, kokosfett och talg
är populära. Havre- och vetebaserade blandningar
är mindre bra då de inte innehåller speciellt mycket
energi men kan gärna förekomma som mindre inslag
i fröblandningen. Det man kan tänka på är att olika
fågelarter gillar olika typer av mat. Solrosfrö gillas
bland annat av mesar, titor, domherrar och finkar.
Jordnötter tilltalar finkar, blåmesar, gråsparvar, siskor
och nötväckor. Havre gillas av gulsparvar och talgbollar lockar till sig fåglar som blåmes, talgoxe, gråsparv,
pilfink, trädkrypare, svartmes och hackspett. Äpplen
och frukt gillas av koltrast, björktrast och sidensvans.
Så vill du se många olika fågelarter så variera utbudet
på matstationerna.
boplatser

Ytterligare attraktionskraft får din trädgård om du är
en generös hyresvärd. Fantasifulla och fina fågelholkar
är ett uppskattat inslag i trädgården. Varför inte satsa
på en hel by med personliga hemmagjorda fågelholkar.

övrigt

Om du vill undvika fågelspillning på altaner, uppfarter
och liknande kan det vara bra att inte plantera träd
och buskar som erbjuder sittplatser för fåglarna just
över dessa ytor. Det kan också vara bra att undvika
växter med mörka bär som ökar risken för att fåglarnas spillning ska missfärga till exempel träaltaner.
Sedan kan de ju i och för sig äta sig mätta på
grannens blåbär och sen slå sig ned på en vacker
trädgren över just ditt fina altangolv …

