
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • extra-Bi-lagan september 2005 • Får fritt kopieras om källan anges.

Så här års när fåglarna inte har så mycket att äta i naturen är det tack-
samt att bjuda dem på mat. Samtidigt får man möjlighet att lära sig 
känna igen några vanliga fågelarter och deras beteenden. 

Sätt upp fågelbord eller fröautomater synliga från fönstret. Om 
fåglarna verkar bli skrämda kan det vara idé att sätta en pappskiva med 
titthål i för fönstret. När man väljer fröautomat, eller kanske t.o.m. 
bygger en egen, bör man tänka på att den ska vara konstruerad så att 
fåglarna inte kan sitta i maten, utan bara på kanten. (Om spillning 
hamnar i maten kan sjukdomar spridas mellan fåglarna).

Att studera:
1. Hur många olika fågelarter kommer fram till fågelbordet? Använd
fågelbok för att artbestämma fåglarna. 

2. När på dagen äter fåglarna?

3. Bjud fåglarna på olika typer av mat, t.ex. fröblandningar, solrosfrön,
talgbollar och nötter. Placera maten på platser som är skyddade men
lätta att iaktta från ett fönster. Vilken slags mat föredrar olika arter?

4. Vilka arter sitter kvar och äter? Vilka arter fl yger iväg med maten?

5. Hur ser de olika fåglarnas näbbar ut (långa, smala, breda, tjocka)?
Finns det något samband mellan näbbens storlek och hur stora frön
fåglarna äter?

6. Är det några arter som kör bort andra? Om bara en sorts fågelart
vistas vid fågelbordet, är det någon av individerna som verkar ta för
sig mer än andra?

Vid fågelbordet

Näbbens form avgör matvalet
Näbbens utseende berättar något om vilken sorts mat olika fåglar 
äter. Insektsätare har tunna smala näbbar, medan fröätare har en 
kraftigare näbb för att kunna öppna olika sorters frön. Sjöfåglar som 
äter vattenväxter har breda platta näbbar, medan de som äter fi sk 
har smalare näbbar. Vadare som söker föda i strand-
kant och bottendy har ofta mycket långa smala 
näbbar. Fåglar som inte kommer åt sin mat 
på vintern, t.ex. insektsätare, fl yttar på hösten. 
Därför ser man inte fåglar med tunna smala 
näbbar vid fågelbordet (t.ex. lövsångaren t.h.). Blåmes, talgoxe, grönfi nk och domherre (vinjettbild nedan) 

är alla fröätare och vanliga gäster vid fågelborden, men 
domherren är oftast lite mera skygg och tillbakadragen.

”Dunjackan” håller värmen
Fåglar har en jämn kroppstemperatur som är högre än 
däggdjurens. Det betyder att deras ämnesomsättning är 
stor och att de måste äta mycket. En talgoxe som väger 
runt 20 g måste äta ca 5 g/dygn, d.v.s. 25% av sin egen 
kroppsvikt. Om det är kallt måste den äta ännu mer för 
att kunna hålla värmen. Det är en svår balansgång: Om 
fågeln äter för mycket blir det svårt att fl yga. I stark kyla 
håller fåglar värmen genom att burra upp sig så de blir 
nästan klotrunda, på så vis isolerar luften mellan fjädrar-
na. Jämför med en fl uffi g dunjacka!
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