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Wenken voor het grootbrengen van verweesde vogels
Door Maxwell Knight

Er zou een boek te schrijven zijn over

het grootbrengen van vogels. Daarom

is het ook niet mogelijk hier meer te

vermelden, dan een aantal algemene
richtlijnen, waarmee niettemin sommige

vogelvrienden wellicht hun voordeel

kunnen doen. Ik moet er echter op wij-
zen, dat het een tijdrovende bezigheid is,

die grote toewijding vraagt. Ik ken

verscheidene gevallen van personen, die

probeerden een heel broedsel groot te

brengen: een bezigheid die helaas maar

al te vaak hun krachten te boven ging.
Het ligt voor de hand, dat we graag al-

le jongen van een verweesd broedsel

willen redden. Maar ik geloof, dat het

vaak humaner is onze krachten op één

of twee jongen te concentreren (de ove-

rige moeten dan eldersworden onderge-
bracht of pijnloos worden gedood), dan

het gehele broedsel onder onze handen

te zien verkommeren. De hier volgende
adviezen zijn dan ook afgestemd op de

verzorging van slechts één jonge vogel,
een taak die reeds volop werk geeft.

Natuurlijk is een grondige kennis van

de levensgewoonten der vogels heel be-

langrijk, als we ons met dit werk willen

gaan bezig houden. Doch er komt nog
iets bij, dat zelfs belangrijker kan zijn.
Dat is, wat we als het om de verzor-

ging van planten gaat, wel ~groene vin-

gers” noemen. Een niet te omschrijven

vaardigheid, aanvoelen, inzicht, die

waarschijnlijk aangeboren zijn en die

niets met aangeleerde boekenwijsheid
te maken hebben. Wel zal natuurlijk de

ervaring, die we geleidelijk opdoen, be-

langrijk kunnen bijdragen tot het toe-

nemend succes van onze pogingen de

taak van de vogelouders over te nemen.

Ik moet hier onmiddellijk aan toevoegen,
dat de kansen op succes in belangrijke
mate afhankelijk zijn van de leeftijd der

vogels, die we ter verpleging ontvan-

gen: niets is moeilijker dan een vrijwel

volgroeid vogeljong, dat op het punt

stond uit te vliegen, ertoe te bewegen
voedsel aan te nemen. In dit verband

moet er met nadruk op worden gewezen

dat als ons een vogel wordt bezorgd,
we allereerst dienen na te gaan of deze

inderdaad onze hulp nodig heeft. Heel

vaak zal het een vogeljong zijn, dat er-

gens om voedsel zat te schreeuwen en

dit ook heus wel zou hebben gekregen
van zijn ouders, die in de omgeving wa-

ren.

Jonge merels bijvoorbeeld verlaten lang
voor zij voor zichzelf kunnen zorgen het

ouderlijke nest en worden trouw door

de ouders verzorgd. Het beste wat we

in dergelijke gevallen kunnen doen is

het vogeljong zo snel mogelijk terug te

brengen naar de plek, waar het werd

aangetroffen. Blijf voor alle zekerheid

van enige afstand toekijken tot ge ziet

dat de ouders inderdaad zelf komen

voeren.

Veel te veel jonge vogels (en ook zoog-

dieren) worden door goedwillende maar

onnadenkende dierenvrienden meege-

nomen, zonder dat daar enige noodzaak

voor was. Bedenk bovendien, dat de

taak van het groot brengen door de

eigen ouders veel beter kan worden

verricht, dan door ons. Soms zal het

zelfs mogelijk zijn een verweesd jong
„onder te schuiven” bij een vogelouder-

paar van dezelfde soort, met jongen van

ongeveer gelijke leeftijd.
Het is voorts goed te bedenken, dat we

de vogels ruwweg in twee grote groe-

pen kunnen verdelen: die wier jongen

Ongetwijfeld krijgt vrijwel iedereen, van

wie het bekend is dat hij (of zij) „aan

vogels doet” in voorjaar en voorzomer

allerlei wezentjes thuis bezorgd, waar-

van de vinders, al dan niet terecht, aan-

nemen dat zij door hun ouders zijn ver-

laten, of uit het nest gevallen. „En of

u die nu maar even groot wilt brengen!”
Een verzoek, waaraan ondanks de beste

bedoelingen, niet zo gemakkelijk is te

voldoen, als de bezorgers van de vaak

vrijwel levenloze stumpertjes schijnen
te veronderstellen.

Heel wat van deze vogels sterven bin-

nen enkele uren, andere na enige dagen.
Maar des te groter is de voldoening, als

we er in slagen, enkele van hen in le-

ven te houden en straks, gewapend te-

gen de strijd om het bestaan, hun vrij-
heid te hergeven.
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vrijwel blind, kaal en hulpeloos worden

geboren (de nestblijvers) en andere,
wier jongen al kort nadat zij uit de eie-

ren komen rollen met de ouders aan de

wandel gaan en vrijwel onmiddellijk zelf

hun voedsel kunnen
opnemen (nestvlie-

ders). Het is niet mogelijk alle verte-

genwoordigers van elk der groepen op
te sommen. De jongen van hoenderach-

tigen, eenden, zwanen en ganzen, ple-
vieren en steltlopers zijn nestvlieders,
die van zangvogels, duiven, roofvogels
en uilen nestblijvers, die weken-, zelfs

maandenlang soms, moeten worden ver-

zorgd. Deze verzorging moet uiteraard

zoveel mogelijk worden aangepast aan

die, welke zij normaal van hun ouders

krijgen. Overigens volgt uit het boven-

staande geenszins dat een jonge eend,
die dus onmiddellijk na zijn geboorte
reeds kan lopen en zwemmen en zijn
eigen voedsel oppikken, gemakkelijker
groot te brengen is dan b.v. een jonge
vink of spreeuw. Elk vogeljong biedt

zijn eigen problemen, die zowel van

soort tot soort, als zelfs individueel ver-

schillen.

Voorts dienen we te weten, dat de

ouders van jonge zangvogels het aan-

gebrachte voer gewoonlijk in de bekjes
stoppen; jonge duiven daarentegen ple-
gen hun snaveltjes in de bek van de

oude vogels te steken en daar het voed-
sel op te nemen, dat half verteerd uit de

krop omhoog gebracht wordt.

Het spreekt vanzelf, dat de hier volgen-
de adviezen in de eerste plaats afge-
stemd zijn op hen, die nog weinig of in

het geheel geen ervaring hebben met

het verzorgen van jonge vogels. Zelf

heb ik in de loop der jaren meer dan

vijftig jonge vogels met succes groot

gebracht; zangvogels, roofvogels, uilen,

zeevogels, spechten en duiven; zelfs een

koekoek en een jonge zwaan. De advie-

zen zijn gebaseerd op de daarbij op-

gedane ervaringen, doch ik houd mij
uiteraard voor aanvullingen of verbete-

ringen aanbevolen. (Indien zij van al-

gemene strekking zijn, zullen wij ze

gaarne publiceren. Red.).

Als we een jonge vogel ter verzorging

ontvangen, zijn er enige punten van

doorslaggevend belang; warmte, voed-

sel en (heel belangrijk!) zindelijkheid.

Huisvesting. De omvang van het kunst-

nest, waarin we ons pleegkind plaatsen,

is natuurlijk sterk afhankelijk van de

afmetingen van dit pleegkind zelf: een

jonge uil heeft meer ruimte nodig dan

een jonge vink. Ervaring leerde mij dat

een niet te diepe kartonnen doos heel

bruikbaar is. Deze moet diep genoeg

zijn om het jong te beletten er uit te

klimmen als hij wat ouder wordt, maar

toch nog niet naar een kooi kan verhui-

zen. Bedenk hierbij, dat jonge uilen en

spechten al beginnen te klimmen, lang

voor zij kunnen vliegen. Het eigenlijke
nest kunnen we het best maken van in

elkaar gefrommeld papier. Dit heeft een

groot absorbtievermogen(!), is warm en

gemakkelijk en goedkoop te vernieuwen.

Verder hebben we een lap flanel nodig,

waarmee we de bodem van het „nest

bedekken en die losjes over de vogel

heengelegd kan worden, hetgeen zowel

tussen de voerbeurten als ’s nachts dient

te gebeuren. Warmwaterkruiken heb-

ben in de praktijk allerlei bezwaren. De-

ze moeten herhaaldelijk bijgevuld wor-

den, een lek kan een ramp
veroorzaken

en als de kruikezak verschuift zou ons

pleegkind zich lelijk kunnen branden.

Daarom is het beter de doos in de na-

bijheid van een boiler, verwarmingske-

tel, radiator of wat dan ook te plaatsen,

zodanig dat de temperatuur ongeveer

60° Eahrenheit blijft, terwijl tocht tot

elke prijs dient te worden vermeden.

Als de jongen nog klein zijn is het raad-

zaam het deksel op de doos te houden

(een paar gaten zorgen voor luchtver-

versing), zo nodig met een stukje touw

of een elastiek (b.v. van weckflessen)

er om. We voorkomen daarmee dat het

jong op te jeugdige leeftijd op verken-

ning gaat, dat het deksel per ongeluk
wordt verschoven, of dat een kat zich

over ons pleegkind „ontfermt". Trou-

wens, het is nooit raadzaam katten in

het vertrek te laten, waar het vogel-

jong zijn plaatsje heeft gekregen. Een

extra voordeel van het deksel is, dat het

vogeljong tussen de voerbeurten in het

donker zit, wat de rust (en daardoor de

groei) kan bevorderen.

Voedsel. Dit is enigszins afhankelijk
van de vogelsoort die we willen ver-

zorgen. Maar over het algemeen hoeven



193

we slechts met drie groepen rekening te

houden: zangvogels, soorten die hun

voedsel uit de krop der oudervogels ont-

vangen (zoals duiven) en roofvogels.
Ik kan er niet genoeg de nadruk op leg-

gen dat we dienen te bedenken, dat het

dooier van een ei vrijwel alle bestand-

delen bevat, die een jonge vogel nodig
heeft. Maar tevens is het noodzakelijk,
dit geconcentreerde voedsel aan te vul-

len met een licht verteerbare „buikvul-

ling”. Natuurlijk blijft dit alles surro-

gaat, maar we dienen te bedenken dat

het vrijwel uitgesloten is het natuurlijk
voedsel voor onze pleegkinderen in vol-

doende hoeveelheid te verzamelen. De

vogelouders plegen dit bovendien met

zulke korte tussenpozen te verstrekken,

dat er voor ons geen beginnen aan zou

zijn.

Het is van groot belang zo regelmatig

mogelijk te voeren, ongeveer tien keer

per dag. Daar tussen door kunnen we

dan nog wat in stukjes gehakte aard- of

meelwormen geven en verder vliegen of

kleine dag- of nachtvlinders. De hoe-

veelheid voedsel dient geleidelijk te

worden vergroot, als het jong opgroeit,
maar vooral in het begin is de regelmaat

waarmee we kleine porties voedselrijk
voer verstrekken van het allergrootste

belang. Vele vogelouders plegen hun

jongen elke drie minuten een kleine por-

tie voer te komen brengen. Bedenk ech-

ter, dat deze vele kleine bekjes hebben

te vullen, zodat niet elk jong gewoonlijk
zó vaak wordt gevoerd, terwijl boven-

dien de insekten en larven die worden

gebracht vaak een zeer hoog gehalte aan

water hebben.

Het is dan ook mogelijk om, door het

verstrekken van zeer voedselrijk voer,

met een veel kleiner aantal voerbeurten

te volstaan. De ervaring heeft mij ge-

leerd, dat dit met succes kan geschieden.
De jonge vogel zal zich zeer snel aan-

passen en maar hoogst zelden bleek het

nodig vaker te voeren dan één keer per

uur of anderhalf uur.

We dienen daarmee ’s ochtends om-

streeks 7 uur te beginnen en tot onge-

veer 11 uur ’s avonds door te gaan. Dit

zijn tijdstippen, die enigszins zijn aan-

gepast aan het dagritme van de mens.

Wie vroeger naar bed wil gaan, dient

naar verhouding ook vroeger op te

staan voor de eerste voerbeurt van de

volgende dag. (Ik ben begonnen met te

waarschuwen, dat het grootbrengen van

jonge vogels veel tijd en toewijding
vergt!)

Basisvoer. Alvorens de samenstelling te

vermelden van het „basisvoer”, dat mij

in de praktijk het beste voldoet, moet ik

er even de nadruk op leggen, dat dit

voer steeds dient de worden gebruikt
voor de laatste voeding die wij ’s avonds

geven. Het jong komt daar dan de wat

langer dan normale nacht mee door.

Ik maak altijd zoveel basisvoer, dat ik

er precies een dag mee toe kan. Restjes
moeten worden weggegooid, want reeds

een geringe mate van bederf kan inge-
wandstoornissen veroorzaken, die vrij-
wel niet te genezen zijn. Het voornaam-

ste bestanddeel van dit basisvoer is

zgn. universeelvoerof speciaal voer voor

insekteneters, zoals dat speciaal voor vo-

lièrehouders in de handel wordt ge-

bracht. Het is verpakt, min of meer poe-

dervormig verkrijgbaar. Hieraan voe-

gen we voor kleine zangvogels ongeveer

een kwart van het dooier van een hard-

gekookt ei toe en verder zoveel druppels
water (vooral geen melk, die spoedig
zuur wordt) als nodig zijn om ’n rul, net

even vochtig mengsel te verkrijgen. Dit

mag niet te droog zijn, wat verstoppin-

gen zou veroorzaken, maat ook niet te

vochtig, omdat we het dan niet meer

kunnen hanteren en bovendien het te-

genovergestelde effekt zouden veroor-

zaken.

Het is heel belangrijk het voer op de

juiste wijze toe te dienen: een niet te

grote hoeveelheid voorzichtig, maar zon-

der aarzelen zo diep mogelijk in het

bekje stoppen. De slikspieren worden

dan vanzelf geactiveerd en er blijven
geen voedselresten aan het snaveltje
achter. Een pincet met ronde punten is

een uitstekend hulpmiddel, ook om stuk-

jes regenworm en ander gedierte, waar-

mee we het basisvoer aanvullen, in de

bekjes te stoppen. De juiste hoeveelheid

voer per voerbeurt is natuurlijk afhan-

kelijk van de grootte en de leeftijd van

ons pleegkind (een koekoek heeft meer

nodig dan een winterkoninkje\), maar

bedenk vooral, dat het beter is iets te

weinig, dan te veel te geven.
Ik wees er al op, dat de jongen van som-
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mige soorten hun snebjes in de bek van

de ouders stoppen, om daar het voer

op te nemen. Dit zien we behalve bij
duiven o.a. bij aalscholvers en reigers.

Als surrogaat voor de ..duivemelk” die-

nen we een ander basisvoer te gebrui-
ken dan het hierboven beschrevene en

dit ook op andere wijze te verstrekken.

Een bruikbaar surrogaat voor de ~duiv-

emelk’’ verkrijgen we door gelijke de-

len haver- en maismeel te vermengen,

waaraan we een paar druppels lever-

traan en een geklutst ei toevoegen. Met

zo nodig nog wat water maken we hier

een romige crème van, die flink stevig
dient te zijn.
We kunnen dit mengsel toedienen met

een roomspuit, zoals die in de keuken

wordt gebruikt voor het garneren van

baksels, doch de duiven, waarvoor dit

voedsel is bestemd hebben, zoals wij

zagen, van nature de neiqing hun kop-
jes ergens in te steken. We kunnen aan

dit verlangen tegemoet komen. Ik ge-

bruik daarvoor een stuk binnenband van

de fiets van ongeveer 10 cm lengte,
waarvan één eind wordt dichtgesnoerd.
De rand van het open eind wordt terug-

qevouwen, om het geheel meer stevig-
heid te geven.

We vullen de aldus ont-

stane zak met onze crème, nemen de

ionge vogel in één hand en schuiven

het stuk band over het kopje, terwijl we

voorz-Vhtig in het gesloten einde van de

band knijpen. Met wat geluk raakt de

vogel spoedig gewend aan deze metho-

de van voeden. Het spreekt vanzelf, dat

het stuk band na elke voeding grondig
wordt gereinigd.

Met ditzelfde primitieve, maar toch in

de praktijk heel bruikbare apparaat kun-

nen we ook zeer jonqe aalscholvers en

reigers voeden, waarbij we dan natuur-

lijk fijngemalen rauwe vis met enige
druppels levertraan toedienen. Natuur-

lijk moeten jonge vogels, die op deze

wijze worden grootgebracht, zo spoe-
diq mogelijk gewend worden aan het

zelf opnemen van hun voedsel. Dit le-

vert nogal eens moeilijkheden op. Met

enige vindingrijkheid zijn dezeechterwel

te overwinnen. Zo kan men met de vin-

ger de pikbewegingen van de oudervo-

gel imiteren en het jong ertoe brengen
zelf voedsel op te nemen. Dit voordoen

kan sluimerende instinkten wakker roe-

pen, vooral als de honger, door enigs-
zins verminderde voedering volgens de

tot nu toe gevolgde methode, de eetlust

scherpt.

Roofvogels. De jongen van uilen en

roofvogels eisen bijzondere zorg en

kennis van de verzorger en het beste

geeft men deze jongen in handen van

hen, die met het groot brengen ervan

speciale ervaring hebben opgedaan, zo-

als valkeniers en anderen. Het beste

voedsel voor deze jongen is hun natuur-

lijke voedsel: muizen (aanvankelijk in

stukjes gehakt), torren, vlinders en

aardwormen. Ook rauw vlees van ko-

nijntjes of ander wild (kippekoppen) is

geschikt, mits er maar pels bij is of ve-

ren, opdat de bekende braakballen kun-

nen worden gevormd. De geregelde pro-

ductie hiervan is een goede maatstaf

voor de conditie, waarin de vogel ver-

keert. Zo nu en dan moet ook water

worden verstrekt en bijzondere aan-

dacht dient te worden besteed aan de

hygiëne. Voor verdere bijzonderheden

mogen wij wel verwijzen naar de spe-

ciale artikelen over dit onderwerp van

de ervaren roofvogelverzorger H. J. Slij-
per in dit tijdschrift (Het Vogeljaar
1958, blz. 13 en 41).

Water. Er wordt vaak beweerd dat

jonge vogels die met de hand worden

groot oebracht, niet behoeven te drin-

ken. Als argument wordt dan aange-

voerd, dat de vogelouders ook geen

water aan hun jongen brengen. Dit

laatste is beslist niet waar, want bij

warm droog weer brengen deze wél

water, zoals ik herhaaldelijk heb kun-

nen vaststellen. Maar bovendien be-

vat het natuurlijke voedsel van een vo-

geljong reeds veel water, wat met ons

„basisvoer” minder het geval is. Daar-

om lijkt het mij raadzaam drie keer per

dag twee of drie druppels lauw water

te geven.

Tenslotte wil ik er nogmaals op aandrin-

gen, het basisvoer aan te vullen met

vliegen, stukjes aard-of meelworm, vlin-

ders enz. Kleine nachtvlinders kan men

gemakkelijk vangen als ze ’s avonds te-

gen een verlicht raam komen fladderen.

Hygiëne. Het is van het grootste be-

lang zowel het kunstnest als de vogel



195

pijnlijk schoon te houden. Oude vogels

plegen de uitwerpselen in hun snavels

weg te dragen (ze zijn de eerste dagen
verpakt in een taai vliesje). Meestal zien

we na elke voerbeurt het achterlijfje van

het gevoerde jong omhoog komen, soms

nadat de oudervogel er even met de

snavel tegen heeft gepikt. Dit is een

zuivere instinkthandeling en we kunnen

proberen met een pincet hetzelfde ef-

fect teweeg te brengen. Het is raad-

zaam, hiervoor een aparte pincet te ge-

bruiken, die geregeld wordt schoon ge-

maakt.

Als het jong opgroeit, pleegt het zelf

overeind te krabbelen, met het achterlijf
naar de rand van het nest, en de uit-

werpselen over de rand heen te spuiten.
Probeer het kunstnest zo in te richten,
dat het deze instinkthandeling kan ver-

richten. Controleer ook geregeld het

achterlijfje van de vogel en als blijkt dat

de veertjes door uitwerpselen gaan koe-

ken, verwijder het aankoeksel dan met

warm water en droog de veertjes goed
af. Als de huid geïrriteerd raakt, smeer

dan wat vaseline op de geïrriteerde

plekjes.

Oefening. Zodra de slagpennen door

beginnen te komen moet het vogeljong
de gelegenheid hebben zijn vliegspieren
te oefenen. Men doet dit het best door

het op een vinger of de hand te plaat-
sen en deze langzaam op en neer te

bewegen. De vogel gaat dan vanzelf

met de wiekjes flapperen. Door het jong
rond te laten lopen op een met een oud

kleed bedekte tafel kan het ook de poten

oefenen. Als we het in een ruime kooi

plaatsen, dienen lage zitstokjes te wor-

den aangebracht, die geleidelijk hoger
worden gesteld. Deze moeten zo dik

zijn, dat de vogel ze gemakkelijk met de

tenen kan omklemmen. Gelegenheid
voor vliegoefeningen geeft men in een

kamer, waar de gordijnen gesloten zijn,
omdat de vogel anders naar de ven-

sters vliegt en zich tegen de glasruit kan

bezeren.

Laatste stadium. Laten we hopen dat

ge er in geslaagd bent het vogeljong
groot te brengen tot gevleugelde „teen-

ager”, die kan vliegen en zelf zijn voed-

sel zoeken. Nu komt het ogenblik, waar-

op we hem aan de natuur moeten te-

rug geven. Dit kan pas gebeuren als

we er volkomen zeker van zijn, dat hij

volledig voor zichzelf kan zorgen. Bo-

vendien zullen we, terwille van de toe-

komst van ons pleegkind, een eind moe-

ten maken aan de vertrouwelijkheid, die

het tegenover ons heeft ontwikkeld en

die het, in contact met anderen, duur te

staan kan komen.

Dit zal velen tegen de borst stuiten,

maar het is noodzakelijk, als sluitstuk

op de moeizame arbeid van weken, mis-

schien maanden, die er op gericht was

het jong te behouden en, zo goed moge-

lijk gewapend voor de strijd om het

bestaan, aan de natuur terug te geven.
Tenslotte wil ik er nogmaals de nadruk

op leggen, dat de bovenstaande advie-

zen slechts zeer algemene richtlijnen

zijn, die van geval tot geval dienen te

worden gevarieerd, waarbij ~aanvoelen”
de factor is, waarmee het te bereiken

succes staat of valt.


