Vogels in de winter
In de winter is het voor vogels moeilijker om aan eten te komen. Hoe is het in jouw
tuin/balkon gesteld?

1. Voer jij vogels in de winter bij?
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Aleen als het streng vriest en ook als er sneeuw ligt
Alleen als de vorst invalt
Alleen als dit nodig is ivm de winterse omstandig heden.
Alleen als het vriest, dus nu wanneer het zo`n slappe winter is, dan niet
Alleen als het weer kouder wordt,want nu hebben ze nog voldoende zaadjes en pitjes
om gezond te blijven.
Alleen bij visvijvers eenden voeren met broot of wel vat over is
Alleen bij winters weer
Alleen dan indien er sneeuw en ijs ligt
Als het koud weer is en ze slecht aan voeding kunnen komen. Anders hoogstens de
kruimels van het tafellaken
Als ik een oude appel of boterham heb
Het is nu nog niet echt winter geweest dus heb ik nu nog niet bijgevoerd
Ik voer de vogels het hele jaar door!!
Maar deze winter nog niet gedaan, ivm de hoge temperaturen. Vogels komen nu nog
niet in de problemen.
Maar in deze zachte winter vooralsnog niet...
Maar niet volgens een vast stramien. Door bv gekregen vetbolletjes.
Ook al is het nog geen winter dan vind ik het toch leuk dat ze bij mij op de eet komen
Op vaste beschutte plekken hangen we vogelvoer. Wel zodanig dat we ook vanuit huis
van de volgens kunnen genieten.
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Soms, maar nu niet.... (welke winter)
Vogels om het huis en in de tuin is prachtig.
We voeren de vogels bij en tevens houden rekening met de beplanting dat er voor
vogels wat te halen is.
Wel alleen als het vriest of er sneeuw ligt, nu dus nog niet. Is een mooi gezicht, en zo
houd je de vogels ook bij huis.
Als ik ze voer, komt er ook ongedierte op af!
Dit doen al genoeg mensen, en vogels moeten van nature zijn voedsel vinden
Dit is tijdens de meeste Nederlandse winters niet nodig. Wanneer er voedseltekort
dreigt voer ik natuurlijk wel bij.
Geen tuin
Mag op de Librije niet van de vve
Midden in het centrum van Sevenum komen jammer genoeg geen vogels op ons balkon
Momenteel hebben we een te zachte winter, en de vogels moet je nu niet bijvoeren.
Deze kunnen dat gemakkelijk in de vrije natuur bijelkaar krijgen. Zou er sneeuw liggen
dan is dit meteen anders, en voer ik ook bij in de tuin.
We hebben kippen en daar pikken ze het voer en water
Zolang er geen sneeuw ligt kunnen ze zelf zoeken
Soms. Sommige vragen kunnen niet met alleen JA of NEE beantwoord worden!!!!

1.1 Hoe voer je vogels bij? Ik voer dieren bij met:
(meerdere antwoorden mogelijk)
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meelwprmen en speciaal voer
Door in de borders de bladeren te laten liggen en niet te vroeg te snoeien. Daardoor kunnen ze
veel insecten vinden.
en water
en zaadmengsel
gedroogde meelwormen
gekraakte walnoten
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Geschikte etensresten voor kraaien en eksters.
Graan
granen
groenafval, etensresten
kippevoer
Kuikenvoer
los vogelvoer
Mengsel van vogelvoer
noten en zaden
noten van onze boom
oud brood
snoepslinger in vogelkooi
speciaal vogelvoer
spullen uit tuin
strooivoer (4x)
Strooivoer (4x)
strooivoer voor in voederbakjes
tortelduivenvoer - zonnebloemzaden
vers water
voer (2x)
vogelbroodjes
vogelvoer (3x)
Vogelvoer (2x)
Vogelvoer in een buis aan de buitenkant van de raam, kostelijk gezicht!!!
vogelzaad (2x)
Vogelzaad
Vogelzaad (strooivoer)
vogelzaad in container
vogelzaden, gierst etc.
walnoten
Water bij vorst.
zaad (3x)
zaadhuisje
zaadjes
Zaadjes
zaadjes in voederhokje
zaden (6x)
Zaden
ze krijgen alleen tortelduivenvoer
Zonnebloem pitten
zonnepitten (3x)
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. ‘Ik zorg ervoor dat vogels en andere kleine dieren zich
thuis voelen in mijn tuin’
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De vogels en eekhoorntjes sjouwen dagelijks voedsel weg.
Geen bladeren opruimen zodat ze hun kostje zelf kunnen vinden en een schuilplek
hebben
Is toch mooi om te zien als je ook in de winter vogels in de tuin hebt .
Oude takken en bladeren niet allemaal opruimen, zwerfkeien en klinkers los
gestapeld, veel struikjes in de tuin
Prachtig dat vogeltjes in je tuin komen
Vogels zijn belangrijk vanuit milieu- en fun factoren
Voor mij leuk om naar te kijken
Alleen de vogels. De muizen mollen en konijn liever niet
Alleen konijnen die verjaag ik .
Er is voldoende ruimte voor vogels om zich thuis te voelen, maar met een kat is
het natuurlijk wel altijd oppassen.
Ik laat bladeren onder struiken liggen.
Nu nog een oplossing vinden voor de halfwilde boerderijkatten van de buurman
die in onze tuin naast de vogelvoerplaats gaan zitten...
Balkon leent zich niet voor voederplaats . Bovendien wordt dit ook sterk
ontmoedigt door het bestuur, omdat het voederen van vogels op de balkons al
gauw leidt tot overlast van de vogels .
Hebben ook een poes
We hebben een kat ;)
Doe ik wel als we een hele strenge winter hebben, maar de laatste twee jaar
eigenlijk niet.
Heel weinig thuis om ook voor vogels etc. te zorgen.
Ik heb een zeer grote hekel aan duiven van anderen in mijn tuin!!!
Wel als ik een tuin had gehad, maar ik heb maar een klein balkon.
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Heb geen tuin
Ik heb geen tuin, ik woon in een appartementencomplex
Ik heb juist veel last van vogels. Deze hebben het gehele terras achter vernield met
hun uitwerpselen.
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