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Sett opp en fuglekasse
Det kan være vanskelig for småfuglene å finne gode reirplasser. Men du kan hjelpe dem ved
å sette opp en fuglekasse.
Publisert 11.05.2020

Del

Last ned

tegning av blåmeis, svarttrost, dompap, kjøttmeis, skjære og en fuglekasse
Her er fem vanlige hagefugler: Blåmeis, dompap, kjøttmeis, svarttrost og skjære. Noen av disse kan trives i en
fuglekasse som du bygger selv. Illustrasjon: Tank.no

Du kan henge opp fuglekasser når som helst på året. Innflytting kan du regne med tidlig på våren.

Her er noen tips:
Du kan snekre kassen selv. Du kan godt bruke grove, uhøvlede planker. Det er helt greit å male og
pynte kassen på utsiden. Lag fuglekassen slik at det går an å åpne den for å renske opp.
Fest kassen til en vegg eller et tre, der det er lett for fuglene å fly inn og ut. Hvis du lager flere kasser, er
det lurt å ha litt avstand mellom dem. Ikke alle fugler liker å ha naboer vegg i vegg!
Ikke forstyrr fuglene mens de bygger reir i kassen og mens de legger egg. Men når eggene er klekket,
går det an å ta en forsiktig liten titt! Bare pass på at du ikke forstyrrer for ofte eller rører ungene.
Husk å rydde det gamle reiret ut av kassen før neste vår!
Du finner masse informasjon og oppskrift på fuglekasser på www.oppdragfuglekasse.no

Blåmeis
tegning av en blåmeis mot grønn bakgrunn

Blåmeisen er ganske liten og foretrekker små fuglekasser.
Blåmeis er en av de minste i meisefamilien. Den er lett å kjenne igjen med den lyseblå fargen på hodet,
vingene og stjerten og med de svarte "brillene".
Blåmeiser legger hvite egg med røde prikker.

Kjøttmeis
Tegning av kjøttmeis mot grønn bakgrunn

Kjøttmeis er den største av meisene, og den trenger derfor et større hull i fuglekassa enn blåmeisen.
Kjøttmeisen har et gult bryst med en svart stripe. Den hekker gjerne i fuglekasser og kan starte å legge
egg i april.
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