VOGELS VOEREN?
NEE, DOE HET NIET!
Voert u de vogels ook weleens? Veel mensen vinden
dat erg leuk, vooral eendjes voeren met de kinderen of
kleinkinderen. Anderen denken dat het nodig is, maar
die mensen vergissen zich. In Rotterdam krijgen vogels
zo veel voedsel dat het problemen oplevert:
van overlast (uitwerpselen) en (veel te veel) zieke
dieren tot ongedierte (ratten, muizen).
Overdaad schaadt
Als te veel mensen vogels te veel voeren, dan blijft het
voedsel onaangeroerd liggen. Dit geeft overlast van ratten,
muizen en ander ongedierte: dus overdaad schaadt.
Nadelig voor de vogels
Vogels voeren is leuk, maar niet nodig. In feite is het
helemaal niet goed voor ze. Ze eten te eenzijdig, ze gaan
zelf niet meer op zoek naar voedsel en ze blijven massaal
in de buurt van de voederplaats. Ziektes kunnen zich
dan makkelijk onder de vogels verspreiden. Omdat de
omstandigheden zo gunstig zijn, worden er te veel jongen
geboren. Het gevolg is dat er steeds meer zieke vogels
komen.
Gooi in ieder geval nóóit brood in het water. Het vet wat
in brood zit laat een olielaagje achter op het water en dat
kan ervoor zorgen dat het verenkleed van een vogel niet
meer waterdicht is. Het dier is dan niet meer beschermd
tegen de kou en kan longontsteking krijgen.
Vogelplaag
Hoe langer vogels de kans krijgen te nestelen of te rusten
op een plek, hoe moeilijker het zal zijn om ze te
verwijderen. Duiven zijn bijvoorbeeld kuddedieren die in
een groep leven van ergens tussen de 50 en 500 duiven.
Een beginnend klein probleem kan uitgroeien tot flinke
duivenoverlast.

Brood
In sommige culturen is het weggooien van brood
niet toegestaan. In sommige wijken zijn er daarom
broodbakken geplaatst. Hierin kunt u uw oude brood
gooien. Stichting BroodNodig maakt van dit oude brood
compost.
Uitwerpselen en ongedierte
Grote aantallen vogels veroorzaken veel overlast. Vooral
duiven en meeuwen zijn berucht. Hun uitwerpselen
vervuilen alles: kleding, gebouwen, balkons, straten,
auto’s enz. De stank is niet alleen hinderlijk, maar de
uitwerpselen trekken ook vliegen aan vliegen, muizen en
ratten aan.
Voeren in de winter
Als de vogels het ’s winters moeilijker krijgen, kunnen ze
wel wat extra’s gebruiken. Wanneer dat precies is, wordt
bekendgemaakt via radio en tv. U kunt de vogels in zo’n
periode helpen met wat vetbollen of olienootstrengen en
een bakje water voor de dorst (met wat druivensuiker erin
bevriest het minder snel). Zorg dat de vogels er niet in
kunnen baden, anders bevriezen hun veren. Voedsel dat
makkelijk bevriest (zoals appels) niet in kleine stukjes
voeren, maar als geheel. Voer ook geen margarine, want
dat werkt als laxeermiddel. Wilt u de vogels ’s winters
een handje helpen? Voer dan ’s morgens vroeg en niet als
het donker wordt. Vogels eten dan niet meer, ratten en
muizen wel.

