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Tips om vogels gezond

de winter door te helpen

WAT ERG ONVERSTANDIG IS

OM TE DOEN...

• Lauw water aanbieden in de

hoop dat dat minder snel be-

vriest, omdat vogels zich dan

gaan wassen en onderkoeld

raken en bevriezings-

verschijnselen krijgen. Koud

water om te drinken mag wel.

• In de buurt van wakken

schaatsen of de hond uitlaten

jaagt vogels bij hun laatste

overlevingskans weg.

• In het Naardermeergebied of

andere natuurgebieden
schaatsen zorgt jaarlijks voor

vele slachtoffers onder zeer

schuwe vogels zoals de roer-

domp en houtsnip.

Toch heeft schaatsen ook voor

positieve dingen gezorgd, zoals

het ontdekken van vastgevroren

vogels in gebieden waar de wak-

ken zijn verdwenen.

VOGELS MET PROBLEMEN:

Zodra vogels zichtbare proble-

men hebbenkunnen ze ’smor-

gens tussen 10.00 en 13.00 in

het vogelasiel aan de Burg.
Visserlaan 1 in Naarden en

vanaf 13.00 bij de thuisopvang

op Kolonel Michaëlstraat28 in

Naarden worden gebracht. Ook

is het mogelijk de vogels bij de

beheerderFrank F. van de

Woord Turfpoortstraat 55 in

Naardenaf te leveren.

Frank+F. van de Woord

• Alle etensresten, zoals ge-

kookte aardappels en vlees-

resten, kunnen bijvoorbeeld in

een mandarijnennetje aan een

tak worden gehangen.

• Voor zaadeters geldt:
- duiven: gemengd graan,

tortelzaad en zelfs pinda’s op

de grond of op een voerplank.
- kleine zangvogels:
onkruidzaad strooien, of

volièrezaad en vetbollen en

pindanetjes ophangen.
• Voor insectenetende vogels:

universeelvoer + meelwormen

in een voerbak aanbieden.

Watervogels leven in deze tijd in

groepen, om met gezamelijke
lichaamswarmte en beweging
een wak open te houden, wat

noodzaak is om te overleven.

• Het bijvoeren van watervogels
kan met brood, andijvie, sla,

gemengd graan, rijst en etens-

resten, etc.

• Reigers kunnen worden bij-

gevoerd met eendagskuikens

en vis (liefst voorn) en dode

muizen (zonder gif).
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