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Så matar du fåglarna i vinter
Efter en fantastisk sommar
och höst närmar sig nu vintern
obevekligt. Men också på vintern finns det fåglar att titta
på. Breviks hamn är faktiskt
en av de bättre vinterfågellokalerna på ön.
Den lilla viken öster om stenbryggan vid Breviks hamn har
öppet vatten förutom när det
är som kallast. I vattnet ligger alltid en större flock med
gräsänder i sällskap med några
knölsvanar, viggar och storskrakar. Oftast finns här också knipor – hanarna med den
karaktäristiska vita kindfläcken – och någon brunand eller
sångsvan. Förra vintern var en
ejderhona på plats.
Breviks hamn är också bästa platsen på ön att vintertid se
skrattmås och fiskmås – bägge
är arter som normalt flyttar söderut. På vintern återstår bara
en fläck bakom ögat av skrattmåsens bruna hätta, men näbben och benen är fortfarande
vackert röda. Inte sällan drar
havsörnen förbi över vattnet
utanför.
Ett glädjeämne för den
fågelintresserade på vintern är
den egna fågelmatningen. Jag
brukar börja mata redan i början av november och fortsätter
åtminstone en bit in i april.
Ofta sägs att om man väl börjar
mata fåglarna är det viktigt att
fortsätta vintern ut. Jag tror
inte det stämmer.
Fåglar är opportunister och
tar därför vara på de tillfällen
som ges. Tar maten slut på ett
ställe hittar de mat någon annanstans. Mitt råd är att mata
fåglarna när det finns tid och
lust – en vecka är bättre än
inte alls!
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Fågelmatningstips

Sångsvan.

Brunand.

Skrattmås i vinterskrud.

• Köp solrosfrö, hampfrö och
jordnötter och blanda själv,
eller lägg jordnötterna ännu
hellre separat i särskilda automater. Enbart solrosfrö går
också bra. De fröblandningar
som säljs innehåller mycket
havre, som inte går åt om det
inte finns gott om gulsparvar.
• Komplettera fröna med talgbollar och äpplen till trastarna.
Talgen är särskilt viktig när det
är kallt.
• Placera helst fågelmatningen så den är synlig från köksfönstret. Det är en fördel om
skyddande buskage finns i
närheten, men inte så nära att
de fungerar som gömställe för
lurpassande katter.
• Skydda maten så gott det går
från rådjur, ekorrar, skator och
nötskrikor. Se till att ha matplatsen på rådjurssäker höjd.
Häng talgbollarna i t ex gröna
spiraler. Sätt fast äpplena uppe
i ett träd.
• Det finns mycket pengar att
tjäna på att köpa stora förpackningar hos t ex Granngården
i Frihamnen. Lågprisbutikernas sortiment har ofta sämre
kvalitet.

Lidingö Ornitologiska Förening
Stjärtmes.

Blåmes.

är öns egen lokalförening för fågel- och
naturintresserade av alla åldrar. LOFs
främsta ändamål är att utforska och värna
Lidingös fågelfauna. Föreningen bildades
1977 och har omkring 120 medlemmar.
Varje år anordnas en rad exkursioner på
Lidingö där medlemmarna under kunnig
guidning besöker öns fågellokaler. På
LOFs hemsida www.lidingoof.nu finns
aktuell information om vad som händer i
öns fågelmarker.
Årsavgiften i LOF är 80 kr för fullt betalande medlem, ungdomar under 20
år betalar 40 kr. Betalning görs till LOFs
plusgirokonto 96 23 62 - 0.
Kontakta ordföranden Peter Lundberg på
tel: 766 11 89. Du kan också sända e-post
till peter.axanto@bredband.net.

