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De winter komt

Waarom bijvoederen?

In de winter vliegen niet alle vogels naar

Kleine vogeltjes verliezen tijdens een

warmere oorden, sommigen blijven gewoon in

koude winternacht soms wel tien procent

Nederland, en anderen komen juist naar ons

van hun lichaamsgewicht. Door hun

land. Wat kunt u nu doen om het voor deze

hoge lichaamstemperatuur van 40°C.

dieren wat makkelijker te maken tijdens de

hebben ze een hoge verbranding en veel

koude jaargetijden:

energie nodig. 's Nachts eten vogels niet.

•

Laat afgevallen blad zoveel mogelijk liggen

's Ochtends rammelen ze van de honger.

in najaar en winter. Het blad wordt gegeten

Als u dan iets klaar heeft staan, hebben

door insecten en die dienen weer als voer

ze een goed begin van de dag. In de

voor de vogels.

namiddag willen ze ook graag nog

Bijvoeren. Het gebruik van een voedertafel

voedsel vinden om de nacht goed door

of voederhuisje is erg handig. Plaats ze op

te komen.

een open overzichtelijke plek. Het liefst op

In het voorjaar is er voor zaadeters een

een paal van minimaal anderhalve meter

tekort aan zaden (zijn opgegeten of

hoogte, buiten het bereik van katten.

verloren gegaan in de winter). Met

Er zijn ook vogels die liever bungelend eten.

bijvoeren houdt u ze vitaal.

•

•

Hiervoor kunt u vetbollen en voedersilo’s
ophangen.
•

Vogels in de winter

Zorg dat de dieren niet kunnen gaan
badderen in eventuele vogelbadjes als het
gaat vriezen. De kans bestaat dat de natte
veren bevriezen.

Recept voor vetbollen

•

De invliegopening moet naar het zuid –
zuidoosten gericht zijn, alleen op zeer

•

gaatje boren/prikken en touwtje halen, of

•

opening in de richting van het licht plaatsen.

oude schone bloempot een stokje steken

•

Zorg voor een vrije aanvliegroute.

en door potgat touw trekken.

•

Kies een rustige plek en hang de kast op
ongeveer 1,5 tot 3 meter hoogte.

Frituurvet smelten. Nooit oud vet
gebruiken i.v.m. zoutgehalte.

•

Af laten koelen tot het vet lobbig is.

•

Vogelvoer erbij strooien tot er een dikke
massa ontstaat.

•

beschutte vrij donkere plaatsen kunt u de

Door halve kokosnoot/plastic beker

•

Zorg er voor dat katten het nestkastje niet
kunnen bereiken.

Vogelbescherming

Kokosnoot, plastic beker of bloempot
vullen met vet-vogelvoer massa.

•

Koud wegzetten.

•

Ophangen in de tuin buiten bereik van
katten.

Voor meer informatie over vogels in de winter
en in uw tuin kunt u ook contact opnemen met
de Vogelbescherming Nederland, postbus 925,
3700 AX Zeist, tel. 030 693 77 00,
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Nestkastjes

Dierenhulpverlening Woerden en
omstreken, met behulp van vrijwilligers, in
Woerden en omgeving werkzaam met als

U kunt ook diverse nestkastjes ophangen.

hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier

Vogels als bijvoorbeeld de pimpelmees en

in de ruimste zin van het woord.

de koolmees kunnen hier in overnachten.
U moet bij het plaatsen van een nestkastje
rekening houden met het volgende:

Informatie/alarmnummer:
(0348) 41 42 42
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

