Vores dejlige fugle på foderbrættet, II

Fodring af fugle giver nogle fantastiske oplevelser !
Vinteren giver sine oplevelser, men fodring om sommeren giver bestemt ikke færre oplevelser. Jeg lærer
jævnligt mange ting om fuglene.
For et par dage siden kom dompapperne med deres unger. Det har jeg ikke set før min ”fuglefodringstid”.
I dag kom så kernebideren med sin unge. Jeg har indtil nu kun set denne ene unge, måske kommer der flere
senere. En af de gode ting ved fuglefodringen er at man lærer noget om fuglenes dragter. Tidligere så jeg
kernebideren en gang imellem, nogle gange kunne der gå år uden kernebidere. Nu har vi kernebiderne på
foderbrættet mindst 10 gange om dagen. Jeg har lært at der er stor forskel på han og hun. Hannens hoved
er meget mere varmt kanelbrunt end hunnens mere grålige hoved. Og der er bestemt forskel mellem
ungfugle og gamle. De unge har sorte pletter på flankerne.

I dag, onsdag 27.06.2018 kom kernebideren så med sin unge. Den lod sig flittigt fodre af forælderen. Foto: Kurt Due Johansen.

Foruden dompapper og kernebidere har vi musvit, blåmejse og sumpmejse med unger. Den store
flagspætte er den flittigste besøger på brættet. Derudover kommer spætmejsen. Jernspurven kommer
jævnligt, men den ser vi kun på jorden, hvor den tager rester fra foderet der falder ned fra selve brættet.

Der kommer også jævnligt grønirisk og skovspurv. Gulspurven kommer sjældent.
Vi har også haft besøg af han spurvehøgen, men den har ikke været her meget på det sidste, vel sagtens
fordi der ikke yngler spurvehøg i nærheden.
Lige efter at stærene havde udfløjne unger, omkring 1. juni, kom de også på foderbrættet. Og her var
trængsel. På brættet og vores stubbe med foder var der da der var flest, 55 stære, heraf ca. 35 ungfugle. Nu
er stærene væk, har fundet naturligt foder !

Rotten gav skår i glæden – og så alligevel, for et smukt dyr er den !
På et tidspunkt havde vi en rotte ved foderet. Rotten var en smukt og renligt dyr. Alligevel var vi ikke så
glade for rotten, da en rotte kan blive til flere (mange). Vi ønsker ikke gift, da dyrene lider og andre dyr kan
også tage giften, derfor købte vi smækfælder. Dem er rotten nu for klog til at lade sig slå ihjel af. Næsten
hver dag er fælderne (3 i alt) smækket og lokkefoderet væk. Ja, den er klog den rotte. Vi andre når ikke
rotten til sokkeholderen hvad klogskab angår.
Før fodrede vi på lave stubbe. Men dem klatrede rotten bare op på. Og så var det at vi troede at vi var
kloge. I stedet for at fodre på stubbe stak vi 3 pinde i jorden og hamrede en bakke på. Der kunne rotten jo
ikke klatre op ad så glatte pinde – troede vi da. Indtil vi så rotten nok så elegant klatre både op og ned. Ja,
de rotter de er godt nok dygtige og kloge.
Men det kan godt være at rotten har fundet ud af, at den ikke er så velkommen på grund af alle de fælder
der smækker ? Vi har i hvert fald ikke set rotten den seneste uge.

Bland selv din fedtblanding
Vi fodrer udelukkende med solsikkekerner. Desuden fodrer vi med en fedtblanding. 4 pakker margarine af
Rema 1000’s den billigste blandet op med 3 pakker havregryn. Uden havregryn i, gider fuglene hos os ikke
margarinen.

Tak til Gunnar for billedbehandling
Tak til Gunnar Knudsen for at have lysnet kernebiderfotos.
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Kernebideren fodres. Foto: Kurt Due Johansen.

