PLANT TIL FUGLENE
Hvis man gerne vil tiltrække fuglene med deres naturlige fødeemner, skal man tænke
langsigtet, når man planter i haven. For det første er det altid bedst, at vælge hjemmehørende arter. Både fordi man på den måde supplerer til den vilde botaniske
natur, men også fordi de arter af fugle og insekter der lever herhjemme, er bedst
tilpasset til at leve af og omkring de hjemmehørende planter.
Når man vælger planterne, skal man tænke på, at det skal være så varieret som muligt. Det skal gerne være en god blanding af buske og træer i flere størrelser, der
plantes så der opstår mange hulrum og levesteder. Nogle af planterne må meget
gerne tiltrække mange insekter når de blomstrer, så insekterne kan tiltrække en
masse fugle. Insekter og deres larver er meget vigtige for fuglene i ynglesæsonen, da
mange fugle bruger dem som føde til deres unger.
Andre planter må gerne lave lækre
kødfulde frugter og bær, så efterårshaven bugner af fuglemad. Til sidst
må der også gerne være nogle der
sætter frugter, nødder eller kogler,
der bliver siddende hen over vinteren, så fuglene har et forråd til de
kolde tider.
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Græsplænen kan også være vigtig for fuglene og vil
i haven være at sammenligne med skovlysningen.
Det er en god idé at lade forårsplanterne sætte frø,
inden man sætter gang i græsslåningen. På den
måde bliver plænen meget mere attraktiv. Måske
er man heldig at se stærene spise gåsebiller eller
stankelbenslarver eller se den sjældne hærfugl gå
på rov. Fjern heller ikke altid myretuer fra plænen –
dem kan grønspætterne rigtigt godt lide.

PLANTEGUIDE

Her har vi samlet nogle af de bedste buske og træer til haven, hvis man gerne vil
tiltrække flere fugle.

FUGLEKIRSEBÆR

Som navnet antyder, er fuglekirsebær et fortrinligt fugletræ. Først og fremmest sætter det et
væld af smukke hvide blomster om foråret, der
tiltrækker masser af insekter. Men det er især når
kirsebærrene bliver modne, at der virkelig sker
noget. Der er nemlig rigtig mange fugle, der holder af at spise kirsebær. Stær og solsort har den
rigtig højt på listen og kan fortære enorme mængder. Kirsebærtræet kan også blive besøgt af både
spurve, mejser og sangere – ja selv ringduer tager
for sig af retterne. Men kernebider har virkelig
specialiseret sig i at spise kirsebær. Den bruger sit
kraftige næb til at knække og spise kernerne og
har også fået tilnavnet kirsebærfuglen.

ALMINDELIG HÆG

Almindelig hæg kaldes også for majtræ, da den sætter hvide blomster i maj. Den
tiltrækker derfor en masse af de insekter der flyver tidligt på året, og den kan være
med til at give startskuddet til en god sæson med masser af insekter i haven. Hæg
sætter sorte stenfrugter på størrelse med ærter der er modne i august/september,
men de forsvinder hurtigt til fuglene. Frugterne spises f.eks. af stær, munk,
husskade og kernebider.

SLÅEN

Slåen er en højst 3 meter høj tæt busk, og dens meget tætte grene og lange torne
giver god beskyttelse til fuglene. Slåen sætter runde, sorte frugter der modner i
september og bliver på træet henover vinteren. Frugterne er rigtig god vintermad
til fuglene. Mange forskellige fugle æder frugterne – f.eks. ringduer, silkehaler,
drosler og stære. Stenene bliver til tider spist af korsnæb, mejser og finker.
Slåen er også fantastisk i snaps. De ligner små blommer, og de er modne når, de
giver efter når, der trykkes på dem. Før slåenbær har fået frost er de sure, men når
de først har været frosne bliver de meget mere søde, og de giver snapsen en smuk
rød farve.

ENGRIFLET HVIDTJØRN

Engriflet hvidtjørn kaldes også almindelig hvidtjørn eller blot hvidtjørn og er et fremragende fugletræ. For det første sætter den mange blomster og tiltrækker derfor
mange insekter. Derudover har den en meget tæt vækst og grenstruktur der gør, at
den danner masser af gemme- og redesteder for fuglene. Til sidst, men bestemt ikke
mindst, sætter den masser af små røde bær der bliver siddende på træet henover
vinteren. Bærrene kan dog blive skadet af frost, men hvis de klarer sig, kan de forsyne
fuglene med meget værdifuld vinterføde.
Der er rigtig mange fugle der spiser hvidtjørnens frugter. Især de mange forskellige
drosler, som solsort og sjagger, holder meget af frugterne. Ellers kan sjove og
spændende arter som munk, silkehale, sumpmejse og kvækerfinke nævnes. Har man
en sø i nærheden, vil grønbenede rørhøns også gerne spise de unge blade om foråret.

HASSEL

Hassel sætter store nødder der modner i oktober og
falder til jorden. Her bliver de spist af egern og mus
der samler dem sammen og bruger dem til vinterforråd. Det er ikke alle fugle der kan spise nødderne pga. nøddernes hårde skal. Nøddekrige har dog
specialiseret sig i at knække nøddernes hårde ydre,
men det er en sjælden fugl i Danmark. Men den kan
dog til tider forekomme i store invasioner. Stor flagspætte har en helt speciel teknik: De kiler nødderne
fast mellem grene eller i halvrådne træstammer og
hakker sig vej gennem skallen. Spætmejse, ringdue,
skovskade og allikke spiser også af nødderne.

SKOVÆBLE

Skovæble er den vilde udgave af de mange forskellige sorter af æbletræer, som vi
kender så godt. Den sætter masser af blomster i maj og derefter kommer der små
grønlige æbler med forholdsvist surt frugtkød. Selve frugterne spises gerne af drosler, men en lang række af arter spiser dem også lejlighedsvis. Samtlige mejser, silkehaler, kragefugle, bogfinke, rødhals og stær er nogle af dem der spiser selve
frugtkødet. Kernerne bliver ofte spist af kernebider, lille korsnæb, blåmejse
og musvit.
Mange af fuglene spiser også æblerne, når de er faldet af træet, og æblerne kan være
en vigtig fødekilde hen over vinteren. Især drosler som f.eks. solsort, sjagger og vindrossel, er glade for æbler. Det er derfor en god ide at lade nedfaldsæbler ligge. Er
der rigtigt mange, kan nogle af dem risikere at blive skadet af frost. Saml dem derfor
ind og opbevar dem et køligt sted. På den måde kan man løbende lægge dem frem i
mindre portioner hen over vinteren.

ALMINDELIG HYLD

Hyldetræet sætter store klaser af velduftende
blomster, som ikke kun er fremragende i saft, men
som også bliver bestøvet af små fluer der tiltrækker
insektædende fugle. Når de næsten sorte og blanke
bær bliver modne, bliver de spist af mange forskellige fugle. F.eks. flere drosler og havesangere, men
også grå fluesnapper, stær og grønbenet rørhøne
tager for sig af retterne.
Husk, at mennesker har svært ved at tåle de friske
og modne hyldebær. Men hvis de først har kogt i 15
minutter, kan man sagtens nyde et godt glas hyldebærsaft.

RØN

Røn får tætte skærme af små hvide blomster der udvikler sig til røde og orange bær.
Kommer der mange bær et år, kan sjaggere og silkehaler udsætte deres afrejse om
efteråret og blot leve af de vitaminrige rønnebær. Bærrene spises dog også af mange
andre fugle som f.eks. spætmejser, spurve, munke, korsnæb og stære. Røn er
desuden et udmærket redetræ.

BÆRBUSKE

At have mange bærbuske i haven er både godt for
en selv (de smager fantastisk) og for fuglene. Sørg
for at have hjemmehørende buske som solbær,
brombær, hindbær og blåbær, og brug ikke alle
bærrene til marmelade og saft. Lad nogle bær sidde
til fuglene og efterårshaven vil forhåbentlig blive
velbesøgt.
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