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Win tervoedering

Vele van onze bezoekers waren dan ook enthousiast over het feit, dat ze

onze gevederde vrienden van zo dichtbij konden bekijken.

Op deze yoederplaats strooien wij gemengd voer: blokjes brood, zonnepit-

ten, fijngesneden pinda's, onkruidzaad (in vele winkels verkrijgbaar),

stukjes kaas enz. Havermout wordt door alle vogels zeer op prijs gesteld.

Tot nu toe hebben we alle soorten mezen op de plank gehad, behalve de

Kuifmees, Ook Groenling, Keep en Appelvink komen zonder moeite fourageren.

En dan de Spreeuw niet te vergeten en de Turkse Tortel, De Vink is wat

schuwer en komt allen als de nood hoog is. Wol zijn ze geregeld op de

grond om de gemorste restjes op te pikken, De Goudvink was enige malen in

de tuin, maar kon ook de moed niet opbrengen #m op de plank te komen.

Merel en Roodborst behoren tot de vaste bezoekers, maar de Heggemus zoekt

zijn voedsel liever op de grond, al komt hij ook wel eens op de plank,
evenals de Sijsjes.

Dicht bij het huis staat een Krenteboom, die de vogels als aanvliegpunt

gebruiken, zodat ze eerst de omgeveing kunnen verkennen alvorens aan de

maaltijd te gaan. Zo'n aanvliegpunt is haast onmisbaar voor ze. In deze

boom hangen we snoeren pinda’s, vetbollen en het voederhuisje (verkrijg-
baar bij Vogelbescherming), Hierin ook weer gepelde pinda’s en brokjes
kaas. Soms ook beukenootjes als ze er zijn, wat helaas niet alle jaren

het geval is. Ook hebben we een z.g, vetpaal, een stuk rondhout van zo’n

30 cm, lang en 10 cm. doorsnee, waarin gaten zijn uitgeboord. Deze gaten

worden dan gevuld met gesmolten rundvet, een geliefkoosd voedsel voor de

mezen, vooral Staartmezen, waarvan er eens 7 stuks tegelijk bezig waren.

Een erg leuk gezicht, al die lange staarten rondom.

Maar ook Sijsjes en Kepen komen graag een bekje vet halen, waarbij de

laatsten voor de paal fladderen en zo het vet oppikken.

Natuurlijk maken we bij sneeuwval een plekje grond schoon om ook de grond-

vogels aan voer te helpen. Voor de lijsterachtigen gooien we aangestoken

appels en peren, alsmede hun schillen, op de grond. Als er een sneeuwdek

ligt, komen ook Koperwiek en Kramsvogel hierop af, hetgeen niet naar de zi

zin is van de Merel, die onze tuin tot zijn domein heeft verklaard en alle

andere lijsterachtigen, die hier verschijnen, achtervolgt. Kostelijke

staaltjes van deze concurentiestrijd hebben wij gezien en genoten van de

vogelbedrijvigheld, tot wij ons ervan moesten losrukken om aan het werk te

gaan.

Groenllngen zitten meteen met opengesperde bek als er soortgenoten bijko-
men en soms vliegen ze samen meer dan een meter hoog met elkaar op. Maar

tenslotte zijn ze toch samen vree(t)dzaam aan het eten.

Zwarte Mezen zijn razend snel en pikken gauw een brokje voor de neus van

de Koolmezen weg, om er dan snel mee te verdwijnen.

Nu de winter weer is aangebroken lijkt het mij niet ondienstig eens iets

te vertellen over onze ervaringen op het gebied van vogels voeren.

Omdat wij boven wonen, moeten wij de normale staande voedertafel vervan-

gen door een hangende. Door een tomadorek aan het venster te bevestigen

en hierop een ondiep kistje vast te maken, werd deze moeilijkheid onder-

vangen en tevens kregen we de gelegenheid, de vogels vlak voor het raam

waar te nemen.
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Soms beleef je ook leuke dingen, zoals die keer, toen er plotseling een

Grote Bonte Specht zich tegen het voederkorfje klemde. Nadat hij een stuk

kaas bemachtigd had, klemde hij dit in een vork van de boom om het zo op
te peuzelen.
Ook toon er nidden in de wintei enige dagen een Zwartkop verscheen op de

vetbol.

En toen er plotseling twee Appelvlnken op de plank kwamen, die zich niets

aantrokken van de opengesperde bekken van de Groenlingen en opzij keken

net een air van: waar maak je je eigenlijk druk om, mannetje?

Tenslotte nog iets over het water. Hieraan kunnen dc vogels, vooral bij
kale vorst, grote behoefte hebben. Zelf hebben we een vijvertje waarin we

altijd een gat open houden bij vorst, voor dit doel.

Wie niet zo gelukkig is, kan wel iets anders neerzetten, bijv, eenschaal-

tje met water. Hieronder een waxinelichtje om het bevriezen van het water

tegen te gaan. Wel moeten we er voor zorgen dat de vogels er niet in kun-

nen bader, bij vorst van enige betekenis en vooral niet tegen de avond.

Dit kan men voorkomen door er een stukje gaas overheen te leggen.

We hopen dat iedereen die nog niet aan vogels voeren toekwam, door dit

artikeltje geïnspireerd zal worden dit te gaan doen,

U helpt onze vogels, verrijkt uw eigen kennis ermee en uw ervaring in de

omgang met onze gevederde vrienden. Veel succes!

G. Heise

Over wintervoedring van vogels wordt elk jaar weer geschreven en elk

jaar is het weer het oude recept. Het blijkt gewoon nodig te zijn.
Maar het behoeven heus geen rotte appels te zijn. Ik weet namelijk ie-

mand die in haar tuin appels had die voor de mensen niet lekker waren.

Bij de groenteman vroeg ze dan rotte appels en deed deze tussen haar

wintervoorraad om ze aan het rotten te krijgen, wat een vieze kledder-

bende opleverde, hetgeen helemaal niet nodig is, want gewone gave appels
boven de rotte, De schillen en klokhuizen van de door ons gegeten appels
worden met een z,g, "blltzhacker" fijn gehakt eventueel vermengd met

broodkruimels, universeelvoer en zaad hetgeen een delicatesse is voor

11jsterachtlgen en Spreeuwen,

Ala u niet over een dergelijk apparaat beschikt, kunt u de appelschillen
ook met een scherp mes in kleine stukjes snijden of snipperen op een

plankje. Deze manier vraagt echter wel enige oefening.

De korfjes voor pinda's zijn heel gemakkelijk zelf te maken van een stuk-

je gaas, dat u bijvoorbeeld om een plank draait, U buigt dan de puntjes

van het gaas gewoon om de mazen en hetgeen zich niet zo goed voegt, drukt

u plat. Zo'n plat korfje heeft het voordeel dat elke pinda gemakkelijk
bereikbaar is voor de mezen. Bij een vierkant of rond korfje moet u ze

wel in de gaten houden, omdat de mezen die in het midden zitten, geen

beurt krijgen, terwijl bij vochtig weer de inhoud gaat schimmelen.

Om de mussen niet alles op te laten eten, is het aan te bevelen koel-

of raapzaad te gebruiken. Hierop zijn zij niet zo dol, wel de Vinken en

Kepen,

J. de Jager


