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Voorjaar is een drukke tijd

voor Vogelasiel Het Gooi

Nu het weer volop voorjaar is en alle vogels zeer actief worden, krijgen ook de

vrijwilligers van Vogelasiel Het Gooi in Naarden het weer extra druk. Frank van de

Woord, beheerder van het vogelasiel doet een oproep en geeft een aantal nuttige

tips.

Frank van de Woord

Persoonlijk geef ik de voorkeur

aan het toeval van een zeld-

zame soort tegenkomen, want

tenslotte geniet je het meest van

een leuke verrassing. Anders

kun je net zo goed een dieren-

tuin bezoeken. Daar is het ook

geen verrassing meer om een

sneeuwuiltegen te komen.

Als mensen écht zeker willen

zijn van mooie soorten om hun

huis heen, is het slimmer om

gemeentes op de vingers te tik-

ken zodra industrie en wonin-

gen weer moeten uitbreiden ten

koste van de laatste stukjes

groen.

Ook het snoeien in tuinen is in

deze tijd van het jaar af te ra-

den, omdat zo vogelnesten in

het zicht komen en eieren en

jongen ten prooi vallen aan kat-

ten en kraai-achtigen.

Voeding

De laatste jaren krijg ik steeds

meer grote bonte spechten bin-

nen die in de broedtijd door ter-

ritoriale eksters dankzij dezelfde

zwart/witte tekening worden

aangevallen en verwond.Vooral

pas uitgevlogen spechten zijn

de dupe.

Met de drie jonge bosuilen in

het asiel gaat het goed. De eer-

ste jonge merels zijn ook al bin-

nen, compleet bevederd, maar

het dons is nog wel iets te zien

en 't staartje is nog kort. Hij

spert keurig voor voedsel, zodra

ik een volwassen merel na-

boots.

Van veel soorten heb ik inmid-

dels de spergeluiden door en

datwerkt veel makkelijker dan

eerst dwang voederen. Een op-

roep aan mensen om niet voor

de kinderen of uit sentiment zelf

een jonge vogel op te voeden,

met vaak bekende fouten, zou

best handig zijn.

Melk met witbrood is vaak zo’n

foutje. Lactose uit melk is giftig

voor een vogel, omdat deze

geen lactase-enzym produceert

om lactose af te breken (zoals

bij jonge zoogdieren wel het ge-

val is). Vaak zorgt het ook voor

diarree, waardoor de vogel uit-

droogt. Witbrood bevat niet vol-

doende voedingsstoffen om een

jong groot te krijgen en het

zorgt voor verstopping. Water in

de bek druppelen is ook zo

iets. De luchtpijp van een vogel

zit achteraan de tong.

Ik wil een oproep doen aan alle

soortenscoorders die elkaar

zelfs bellen om vogels door te

geven, om niet ten koste van de

vogel in kwestie én zijn omge-

ving te handelen uit eigenbe-

lang, want dit heeft niets met

genieten van de natuur te ma-

ken. Meer met verstoring.

Ook onze bekende vogel-info

telefoonlijn maakt het zelfs mak-

kelijk voor handelaren in wild-

zang om plekjes met interes-

sante vogels te horen om lijm-
stokken en mistnetten te kun-

nen plaatsen.
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Beter is vochtige goede voe-

ding. Wij geven een mengsel

van:

- universeelvoer (gedroogde

en gemalen vruchten en

insecten en schaaldieren)

- bruinbrood (stukjes dieslik-

baar zijn)

- gemalen runderhart (eiwitten)
- mespuntje kalk

- druppels multi-vitaminen

- vit. A/D-complex

- water om het geheel precies

zo vochtig te maken dat het

nog net met een pincet te

voeren is.

Deze pincet moet afgeronde

punten hebben om de vogel
niet te beschadigen. Deze voe-

ding is voornamelijk geschikt

voor alle zangvogels, en niet

voor duiven en roofvogels.Daar
hebben we weer andere metho-

des voor.

Thuis grootbrengen van wilde

vogels als merels etc. is ook bij

de wet verboden. Om vogels in

de natuur te kunnen plaatsen

mogen ze ook niet teveel aan

mensen gewend zijn. Ze horen

tussen soortgenoten grootge-
bracht te worden en daar heb-

ben wij als vogelasiel meer mo-

gelijkheden voor.Verder eten ze

elk half uur van ‘s morgens half

zeven tot ‘s avonds twaalf uur.

Volwassen vogels voeren fre-

quenter, dus wij voeren langer
door. In een groep leren ze ook

sneller zelf eten.

Ook een bekend fenomeen is

een jong eendje dag en nacht

in een badkuip met water te zet-

ten, omdat ze “horen te zwem-

men”. Vergeet nooit dat ze re-

gelmatig drogen na een zwem-

tocht en dat de moeder ze

warmte biedt. Jonge eenden

laten elkaar zien wat goed te

eten is en moeder geeft daarin

ook een goed voorbeeld. We-

derzijdse stimulering is dus be-

langrijk voor zo’n jong dier.

Als mensen dus een jonge vo-

gel met problemen vinden is het

van belang deze zo spoedig

mogelijk naar het vogelasiel te

brengen. (Tel.: 035-6945658).

Het nieuws van het Vogelasiel
Het Gooi is nu ook op internet

te volgen. Het adres is: http://

www.planet.nl/abonnees/

servicelijn/cards/483.html


