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Survival tips voor vogels: Voedsel en Veiligheid. Natuurlijk voedsel en bij gebrek
hieraan, aanvullend voer.

Winter survival tips voor vogels
Voor elke soort vogel: het juiste voer op de
juiste plek.
Zorg voor veiligheid voor kleine vogels; struiken en coniferen waar de vogeltjes in kunnen vluchten en waarin de kat geen dekking
vindt!
Niet strooien is beter voor
flora en fauna

Wat u niet moet voeren
.Melk; vogels kunnen dit niet verteren.
.Margarine en olie; werkt laxerend, tast de
waterdichtheid van de veren aan.
.Zoute pinda’s of andere noten;bevatten
giftige stoffen, te veel vet en zout.
.Honden- of kattenvoer.
.Ongekookte rijst en gedroogde kokosvlokken; zwelt op in de darmen.

Winter survivaltips voor vogels
1. Hang of plaats vogelvoer op 1 ½ m. hoogte
en in de buurt van struik(en).
2. Strooi ook wat voer tussen de struiken, zodat schuwe vogels ook aan hun trekken komen. Zorg dat de kat er niet bij kan komen.
3. Geef etensresten zoals aardappels en rijst
(zonder zout!). Denk aan kaas (zonder de korsten), brood en fruit (schillen onbespoten).
Merels zijn dol op rotte appels. Geef geen
kleine stukjes, vooral bij vorst kunnen vogels
zich daarin verslikken.
4. Geef dagelijks vers water, maar laat ze
niet badderen! Bij strengere vorst het water
vervangen door geschaafd ijs, of regelmatig
verversen.
5. Hang een nestkast op; een schuilplaats bij
slecht weer voor kleine vogels.
6. Veeg afgevallen bladeren op een hoopje in
de tuin, of onder de struiken. Ook dit is een
prima schuilplaats en de vogels kunnen er
scharrelen naar voedsel.
7. Voer dagelijks: bij voorkeur ’s ochtends
vroeg of einde van de middag.
8. Voer kleine beetjes tegelijk om te voorkomen dat het voedsel bederft. Zo komt er ook
geen ongedierte op af.
9. Zorg ervoor dat de etende vogels een goed
overzicht hebben op hun omgeving en een
struik of coniveer in de buurt om bij gevaar in
te kunnen schuilen.
10. Zorg ervoor dat uw kat er niet bij kan!

De winter begon al vroeg. Bijvoeren is
noodzakelijk voor veel vogels om de winter te
kunnen overleven. Door diverse onderzoeken
weten we inmiddels dat vogels niet afhankelijk worden van mensen door het bijvoeren.
Ze zoeken eerst naar voedsel in de natuur;
wat ze tekort komen vullen ze aan met hetgeen wij ze geven. De natuur raakt er niet
van ontwricht.

Vivara

Het zoeken naar voedsel is ’s winters de belangrijkste bezigheid van een vogel om te
overleven. Daardoor letten ze soms niet op
gevaar. Eten is dan belangrijker! Met een
lichaamstemperatuur van meer dan 40°C
hebben ze zeer veel calorieën nodig, vooral
de kleinere vogelsoorten. Een Koolmees bijvoorbeeld eet elke dag ongeveer haar eigen
gewicht aan voedsel.

Natuurmonumenten
Houdt uw kat binnen tijdens de vorstperiode
en rond oud en nieuw.
Eén op vier mensen heeft een kat als huisdier. Elke kat vangt gemiddeld 2,3 vogels per
jaar. Toptijd voor Felix of Vivie is de winter:
hongerige, verkleumde etende en drinkende
vogels op de voer- of drinkplek. Dat zijn makkelijke prooien! Niet de Sperwer of Buizerd,
maar uw geliefd huisdier veroorzaakt de
meeste vogel slachtoffers!

Kijk voor aanschaf van voer en voedersystemen eens op de websites van Vivara, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten.
Vivara staat van elk verkocht product een deel
afstaat aan Vogelbescherming, Vlinderstichting, Egelopvancentra, e.d. Ook in het Schollebos hangen nestkasten die door Vivara aan
SNC werden geschonken.
Houdt voederhuisjes, voederplanken en waterbakjes goed schoon. Door uitwerpselen
en etensresten kunnen gevaarlijke ziekteverwekers overgebracht worden. Bewaar vogelvoer niet langer dan 3 maanden, wanneer de
zak geopend is. Voor meer informatie: zie
www.vivara.nl

vogel

Natuurlijk
voedsel o.a.

merel
koperwiek
kransvogel
zanglijster
spreeuw

Wormen en larven in
de grond of tussen
het bladafval.
Fruit en bessen aan
bomen en struiken.

Koolmees
Pimpelmees
Staartmees

Specht
Boomklever
Boomkruiper

Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Winterkoning
Heggemus
Roodborst

Aanvullend
voer

Brood, gewelde krenten of rozijnen,
kaasresten (zonder
korst). Fruit, bessen;
bijv. halve appels en
peren. Schillen (onbespoten), klokhuizen, gekookte rijst,
aardappels of andere
etensresten zonder
zout! Gedroogd insectenvoer.
Insecten. Zaden van
Vetbollen, ongeplant, struik en boom brande en ongezouten pinda’s, kleine
(vogel)zaden, zonnepitten
Insecten en larven.
Spekzwoerd, pindazaden bessen, noten kaas pinda’s, noten
van plant, struik,
(zonder zout). Vetbolboom
len, zonnepitten, kaas
Vivara
zonder korst,
Bruin brood, onkruidInsecten,
zaden,bessen van
zaden, gemengd str
plant, struik of boom. ooizaad,zonnepitten,
Noten
etensresten (zonder
zout)
Insecten, spinnen
Universeel voer,
onder struiken. Besgedroogde insecten,
sen, zaden.
broodkruimels, gehakte zonnebloemkernen

Veiligheid en
strooiplek
Strooiplaats op de
grond, maar ook
voedertafel. Liefst
met eens struik o.i.d.
in de buurt waar zij in
kunnen schuilen.

Voedertafel of -huisje
tussen de struiken of
in de bomen

Op een hele rustige
plek vastmaken aan
boom of erop smeren

Op de grond strooien
of op een royale
voedertafel

Schuwe groep vogels.
Voer ze onder heg of
struik

Een bijzondere waarneming door Paul
Sinnema: 12 Wintertalingen in het Schollebos op 25 november 2010. Af en toe zie
je in Capelle 2 of 3 Wintertalingen. Wilt u
bijzondere vogels of andere waarnemingen melden? Liefst met een foto erbij.

Vogel

Natuurlijk
voedsel o.a.

Blauwe reiger

Vis, kikkers, ratten en Vers vleesafval,
andere prooidieren
Reepjes rundshart,
visjes of visafval

Op een paar meter
afstand van de te
voeren reiger

Zwanen
Ganzen
Eenden

Plantaardig materiaal

Niet te royaal voeren.
Anders zoeken ze
geen waterplanten

Buizerd
Sperwer

Aaseter, kleine
zoogdieren,wormen.

Tarwe, bruin brood,
gemengd kippenvoer, gesneden sla,
boerenkool, enz
Vers vleesafval
Karkassen van kip,
konijn, slachtafval

vogels

Aanvullend
voer

Veiligheid en
strooiplek

Op plekken waar zij
regematig naar eten
zoeken

Uilen

Kleine zoogdieren,
Slapende vogels, die
geen veilige slaapplek
hebben gevonden

Vermoedelijk vers
vleesafval
Karkassen van kip,
konijn, slachtafval

Op plekken waar zij
regelmatig naar eten
zoeken

Meerkoet
Waterhoen

Gras, zaden, scheuten, slakken, kikkervisjes, en
ander waterdiertjes

Tarwe, bruin brood,
bessen gemengd kippenvoer, gesneden
sla, boerenkool, enz.
gewelde krenten
rozijnen, oude peren,
appels

Voeren op enkele
meters afstand. Waterhoen: in hun buurt
strooien. Als u weg
bent, komen ze het
eten halen

Tarwe, gemengd
kippenvoer,zaden,
vetbol, bruin brood
en etensresten (ongezouten)

Voerplek op de grond
en voedertafel.
Houtduif soms op
ongestoorde voedertafel.

zaden, vruchten,
scheuten, wortels,
slakken, insecten.
Houtduif
Turkse tortel
Stadsduif

Zaden, bladeren,
bessen en fruit van
bomen.
Graankorrels, zaden,
knoppen.
Als houtduif + kleine
ongewervelde dieren

Meeuwen
Kokmeeuw

Vis, wormen, weekdieren, insecten,
afval.
+ zaden

Kauw
Kraai
Ekster
(Vlaamse) Gaai

Vers vlees- en
visafval, vis. gekookte aardappels, bruin
brood, stukjes kaas
(zonder korst)
Ongewervelde dieren Vers vleesafval
eieren,graan en
Karkassen van kip,
afval. ‘s Winters: ook konijn, slachtafval
vogeltjes.
gekookte aardappels,
Regenwormen, rups- bruin brood, stukjes
en afval, rupsen, bes- kaas (zonder korst)
sen in gebladerte.
Ongezouten en ongeInsecten, graankorbrande pinda’s
rels, afval
‘s Zomers:eieren en
kuikens
Alleseter:rupsen tot
muizen, verzamelt in
de herfst eikels

Open ruimte, zonder
of tussen struiken of
bomen. Zij hebben
een ruime aanvlieg
route nodig
Deze vogels vinden
prima hun voedsel,
als het er is!
Alleen de Gaai is een
schuwe vogel. Zoekt
zijn voer op rustige
plekken waar struiken
en bomen staan.
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Oproep om natuurvriend(in) te
worden
Als u ons financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op: banknummer 42 89 550
t.n.v. Stichting Natuurvrienden Capelle aan den
IJssel en omgeving te Capelle aan den IJssel.

Stuur deze gratis nieuwsbrief door naar uw vrienden en kennissen.

