Aktiviteter
Fuglekasser og insekthoteller
Byg en redekasse/fuglekasse

Redekasser kan selvfølgelig bygges og sættes op hele året. De fleste sætter
nok kasser op i det tidlige forår, men kasserne kan med fordel sættes op inden vinteren. Når det er rigtig koldt, bruger småfuglene dem nemlig som ly
for natten. Fuglene får derved også mulighed for at se kassen an, inden ynglesæsonen starter i april-maj. Mange fugle får flere kuld, og fuglene kan derfor
stadig få glæde af kasserne, selvom de først opsættes sidst på foråret.
Skift tabletten og mobiltelefonen ud med hammer og sav og arbejd sammen
om at bygge en redekasse til haven.

Mangel på redepladser

Naturskoven har med sine hule træer mange beboere, bl.a. spætter, ugler og
flagermus. Desværre er der kun få områder med gammel naturskov i
Danmark. Egentlig burde fuglekasser ikke være nødvendige. Men hule træer
og andre naturlige “redekasser” er blevet mere sjældne, og derfor kan fuglekasser være en god hjælp.
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Placering af redekasser

Når man hænger redekasser op, er der nogle punkter, som er vigtige at tage
med i overvejelserne:
• Flyvehullet bør normalt ikke vende mod vest af hensyn til vind og vejr. Om
sommeren får vi ofte slagregn fra sydvest.
• En sydvendt placering i fuld sol bør undgås, da det kan blive meget varmt i
redekassen og fatalt for fugleungerne i den bagende sol.
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Det er ikke kun fuglene, der skal hjælpes - de helt små, insekterne, skal også
have en vinterbolig. Bortset fra mariehøns er insekter nok ikke lige dem, vi
har de varmeste følelser for. Men insekter er nyttedyr og bør stå højt på ønskelisten sammen med alle andre nyttedyr og fugle. De spiser nemlig løs af
skadedyr og er vigtige for bestøvningen af blomster og træer.
Du kan bygge dit helt eget insekthotel - et kunstigt skabt habitat med det
formål at skabe gode opholdssteder for insekter. Insekthotellet kan både benyttes til overvintring, formering og skjul, men også til at give et bredt udvalg
af de nyttige insekter, der skaber bedre balance i naturen.

Hvad skal du bruge

Det er ikke meningen, at man skal finde det hele, men helst lidt forskelligt.
Materialeliste til insekthotel:
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Man kan få flere fugle i haven ved at hjælpe dem med egnede redesteder.
Med fuglekasser i haven får man også mulighed for at følge fuglenes liv på
nært hold. Man vil høre dem synge for at tiltrække en mage og for at holde
konkurrenter væk. Man kan se dem flyve til og fra fuglekassen med redemateriale, når de bygger reden inden i fuglekassen, og senere, når de kommer med mad til ungerne. Både voksne og børn kan glæde sig over fuglenes
færden og sang.
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Byg et insekthotel

Løvtræ i forskellige størrelser
Nåletræ i forskellige størrelser
Halm
Hø
Tagrør/siv
Bark

Få mere fugleliv i haven

Mos
Grene og kviste
Bambus
Gamle mursten med huller
Skiferstykker
Gamle drænrør i sten
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Rørstumper i metal
Rørstumper i plast
Lerurtepotter
Uld
En sav
Evt. en boremaskine
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Sådan gør du

Selve insekthotellet kan bygges af paller eller være et gammelt karlekammerskab eller en reol, som man deler op i mindre kvadrater/rum.
Sørg for at tagbeklædningen er vandtæt, så materialerne ikke bliver våde.
Materialerne skæres til, så de maksimalt har en længde på den samme
dybde, som insekthotellet har. Derefter lægges de mange fine materialer ind
på plads.
Er man kreativ, så har man nu et fint lille rustikt kunstværk, og så er det bare
at vente på, at sommerfugle, biller og bier finder det!

Redekasser til mange forskellige beboere

Der er mange fugle og dyrearter, der gerne benytter redekasser, og man kan
bl.a. lave kasser til flagermus, pindsvin, humlebier og endda sommerfugle –
og så selvfølgelig til fugle i mange afskygninger fra ænder til falke og mejser.
Gå ind og søg på internettet, hvis der er andre dyr, du gerne vil hjælpe.
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