Bjud till fågelfest
utanför ditt fönster!

BUTIK

Talgoxe

Pilfink

Med lite träning är det inte så svårt
att få talgoxen att äta ur handen.
Arten förekommer i hela Sverige
och är en trogen gäst vid fågelbordet.
Där kalasar den gärna på frön eller
allra helst talg.

Pilfinken är en social och orädd
fågel som gärna lever i flock.
Arten är vanlig i södra och mellersta
delarna av Sverige. Den tycker i
huvudsak om frön och säd och är
en flitig gäst vid fågelbordet.

Blåmes
Blåmesen är en stöddig liten fågel
med himmelsblå hjässa. Arten
förekommer i stora delar av Europa
men inte i våra svenska fjäll. Under
vinterhalvåret ses den ofta vid
fågelbordet och på talgbollarna.

Gulsparv
Häftiga snöfall är ofta en signal
till att gulsparvarna strax finns vid
fågelbordet. Arten förekommer
allmänt i stora delar av Sverige. En
vanligt gäst vid fågelbordet som
gärna äter frön och säd framförallt
havre.

Bjud till fågelfest!

Gör din trädgård till en frista
d
för vilda fåglar att njuta av!
Fåglar är jämnvarma djur och beh
över därför
äta mycket för att hålla värmen när
det är kallt
ute. De tillbringar större delen av dag
arna med
att äta för att klara de kyliga nätterna
. Det är
därför viktigt att du bjuder dessa bev
ingade
gäster på energirik föda. Fröer, jord
nötter, talg
med mera uppskattas av de flesta
småfåglar.
Serverar du en varierad meny öka
r chansen att
du får se olika arter på din fågelfes
t!
På sista sidan kan du se vårt bred
a utbud av
fröer, nötter och talgbollar, speciel
lt utvalt till
alla smaker!

Domherre
Domherren är en välkänd fågel
som ibland flyttar söderut över
vintern. Arten förekommer allmänt
från mellersta Skåne till norra
Norrland. Flitig gäst vid fågelbordet
som äter havre, hampfrön och
solrosfrön.

Nötväcka
Nötväckan, fågeln som klättrar med
huvudet nedåt. Arten förekommer
tämligen allmänt söder om Dalälven.
Under vintern äter den gärna frön
och nötter och är en flitig besökare
vid fågelbordet.
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Grönfink

Talltita

Grönfinken kallas ibland för den
svenska kanariefågeln eftersom den
gärna sjunger. Arten förekommer
från Skåne till Sundsvallstrakten och
i Jämtland. Den är en vanlig fågelbordsgäst som äter feta frön som
solrosfrö, hampfrö och jordnötter.

Talltitan trivs bäst i gammal barrskog och är lätt att blanda ihop
med entitan. Arten förekommer i
nästan hela landet. En gäst som
gärna kommer till fågelbordet och
äter solrosfrön, hampfrön, nötter
och talg.

Bofink

Grönsiska

Bofinken är tillsammans med
lövsångaren Sveriges vanligaste
fågel. Arten förekommer över hela
landet, men blir ovanligare längst i
norr. Gästar fågelbordet ibland och
äter då vildfågelfrön och hampafrön.

Grönsiskan lever gärna i flock och
älskar frön från al och björk. Arten
förekommer allmänt i hela landet.
En sällsynt gäst vid fågelbordet
men som vid sina besök gärna
äter jordnötter.

Olika typer av mat lockar olika
typer av fåglar!

Vill du ha många olika gäster på din fågelfest så se till att variera utbudet.
Solrosfrö, vildfågelblandningar, hampfrön, jordnötter och talgbollar är solklara favoriter.
I våra butiker hittar du dessa i olika förpackningsstorlekar. Du väljer helt enkelt den
storlek som passar bäst hemma hos dig.
Till fågelfrön, nötter och talgbollar behövs också fågelmatare. Dessa finns olika
modeller och storlekar. Vilken modell eller storlek du behöver hjälper vi dig gärna
med. Var noga med var i trädgården du placerar dina fågelmatare. Bjuder du till
fågelfest så är risken stor att du får objudna gäster som katter och rovfåglar. Placera
därför dina matare med omsorg t ex i närheten av buskar eller mindre träd. Finns
inte detta i din trädgård kan du göra en boll av hönsnät kring matarna. På så sätt
får fåglarna äta sina frön i lugn och ro och du får möjlighet att njuta av en fågelfest
utanför ditt fönster!
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För mer info om oss och våra butiker: www.djuronatur.se
Gilla oss på facebook! www.facebook.se/djuronatur

