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Drinkplaatsen

Waternood

Door G.P.J. Schuijl

Dat drinken dient om vochtverlies te compenseren ligt voor de hand. Kleine vogels
kunnen zelfs voldoende hebben aan dauw- en regendruppels, die ze van twijgen

of bladeren opnemen.

Het baden is al even belangrijk, hetgeen nogal eens onderschat wordt. Dit baden

is een onmisbaar onderdeel bij het onderhoud van het verenkleed, doch dient

eveneens om ongedierte kwijt te raken. Prof. dr. D. M. de Vries vermeldt hierover

een interessante waarneming in 'De Boerderij’. Wie een nestkastcontróle doet,

weet uit ervaring hoe erg de vogels soms door vederluis en vlooien geplaagd
kunnen worden.

Tijdens een vraaggesprek van Bert Garthoff in 'Weer of geen weer' met een beken-

de figuur uit de jagerswereld, vertelde deze, dat in zijn jachtrevier in de omgeving
van Putten vele drinkgelegenheden voor het wild waren aangelegd. Als verheu-

gende nevenwerking werd geconstateerd, dat de vogelbevolking met sprongen

vooruit is gegaan. Jagers is het bekend, dat Fazanten naar de buren verhuizen als

er niet voldoende water aanwezig is.

Hoewel veel vogelvrienden onmiddellijk bereid zijn zich in te zetten voor winter-

voedering, wekt het enige verwondering dat men verhoudingsgewijs minder actief

is om drink- en badgelegenheden te scheppen of bestaande schoon te houden of

bij te vullen. Ook het repareren van stukgevroren betonnen schotels is een dank-

baar werk, dat echter zelden gebeurt.

Aan deze drinkschotels kan men het hele jaar plezier beleven. Men neemt er soms

soorten waar, die dikwijls hoog in de bomen huizen en zo aan onze speurzin ont-

Het verschaffen van water aan de vogels is vooral in droge gebieden noodzake-

lijk; vandaar dat er in dit Veluwenummer een artikeltje aan wordt gewijd.
Zelfs bescheiden drinkschotels en regenplassen blijken als een magneet op de

vogels te werken, al is dat niet op alle uren van de dag, waaruit men kan conclu-

deren, dat onze gevederde vrienden grote behoefte aan water hebben.

Foto: Hans SchoutenGrote Lijster bij drinkvijvertje



93

snapten (b.v. Vuurgoudhaantje en Appelvink) terwijl het verschil tussen Glanskop

en Matkop nu beter te bestuderen is. Een ideaal hulpmiddel bij dit waarnemen is

een verplaatsbaar schuiltentje waardoor het bovendien mogelijk is interessante

gedragsfoto’s te maken. Teneinde de heftige bewegingen bij het baden maar ook

tijdens kleine vechtpartijtjes om de beste plaatsen op het ’badstrand’ te kunnen

vastleggen is een flits aan te bevelen. Tegen deze tak van vogelfotografie zal wel

niemand bezwaar maken.

Om het vervaardigen van drinkplaatsen te bevorderen volgen enige tips. Wie

vindingrijk is kan ook improviseren.

1. Ga niet zonder toestemming pionieren, maar neem contact op met de eigenaar of de

boswachter.

2. De drinkplaats moet zo rustig mogelijk gelegen zijn, daar de vogels tijdens baden en

dringen schuwer zijn, omdat ze intuïtief aanvoelen dat ze dan kwetsbaarder zijn. Als

rugdekking liefst wat struiken of enige takken.

3. De drinkschotel niet al te klein maken, zodat bijvullen tot een minimum beperkt kan

blijven. In droge zomers of bij veel wind zal het niet te vermijden zijn met een water-

tankje te zorgen, dat de vogels niet tevergeefs komen. Evenals bij wintervoedering
trouwens.

4. Waar mogelijk kan men ook gebruik maken van hellende bospaden. Bij de lage ge-

deelten vormen zich vaak grote plassen, die echter spoedig weer in de zandige
bodem verdwijnen. Als men op zulke plaatsen een flinke betonnen of cementen schotel

naast het pad maakt is dat een mooie oplossing.
6. In principe is een aantal kleine drinkplaatsen beter dan één hele grote.

7. Misschien weet de jachtopziener nog lekke drinkschotels. Grote stukken dan repareren

met sterke cement (1 deel cement - 2 delen zand). Met de bezem eerst goed schoon-

vegen en vrijkomende naden met een grote spijker uitkrabben. De 'zieke' plekken
bevochtigen en vervolgens dichtstrooien met Cebarpoeder of dichtstoppen met Porion

(zie gebruiksaanwijzing).
8. In streken waar wilde zwijnen voorkomen kan men niet volstaan met licht materiaal,

daar de bakken dan prompt op de neus genomen worden om naar 'gepleite' te zoeken.

9. Voor waarnemen of fotograferen plaatse men de schuilhut bij het schelpmodel aan de

steile kant. Een nog betere gezichthoek krijgt men als men aan die zijde een kuil

graaft. Denk aan de lichtinval I
10. Bijgaande schets geeft de beste vormen aan. Doorsnede 1 meter of meer.

G. P. J. Schuijl, Diedenweg 149, Wageningen.
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1. Landbouwplastic of plastic zakken. Dit bespaart cement. 2. Stukken baksteen of veldkeien. (Niet
noodzakelijk). 3. Cement. 1 deel cement - 2 delen zand. 4. Bij grotere formaten Is een bewapening
van grof gaas aan te bevelen.


