PERSBERICHT

VOER OOIEVAARS GEEN BROOD, ANDERS GAAN HUN JONGEN DOOD
Bij diverse ooievaarsnesten in onze omgeving, is weer regelmatig waargenomen dat de ouders hun jongen
stukken brood voeren. Dat is verkeerd voedsel waaraan de jongen kunnen bezwijken, zoals vorig jaar is
gebeurd.
In voorjaar en zomer vinden ooievaars voldoende natuurlijk, eiwitrijk voedsel voor hun opgroeiende jongen. Op
het menu staan wormen, insecten, kikkers en muizen. Die zijn nu volop aanwezig in de weiden en polders in de
regio. Bijvoeren door de mens is dus niet nodig.
Brood en ander menselijk voedsel, is slecht voor ooievaars. Het bevat verkeerde stoffen en te weinig essentiële
voedingsmiddelen. De opgroeiende jongen raken daardoor ondervoed, bouwen te weinig weerstand op en
sterven makkelijk.
Het hoort bij het in stand houden van een gezonde groep ooievaars, dat één of twee sterke jongen per broedsel
volwassen worden. Door het bijvoeren blijven nu ook de zwakke kuikens op het nest in leven, wat verspilde
energie voor de oudervogels en onnodig lijden voor de jongen betekent.
De jonge ooievaars die zijn gewend aan menselijk voedsel, weten na het uitvliegen niet hoe zij hun eten moeten
zoeken en overlijden alsnog. Een voorbeeld is het kleinste jong van Molen de Vlieger in Voorburg, dat vorig jaar
enkele weken onder het nest heeft gezeten en uiteindelijk in de sloot is verdronken.
Door het bijvoeren negeren de jonge ooievaars hun aangeboren trekdrang en overwinteren ze in Nederland.
Enkele oudere projectooievaars zijn “liever lui dan moe” en blijven hier, maar de jongen horen met hun
leeftijdsgenoten weg te trekken naar het zuiden. Zo worden zij volwassen en doen ze de ervaring op die nodig is
om na hun derde jaar zelf een gezin te kunnen stichten.
Voor alle stadsvogels geldt: voeren buiten een strenge winter is niet nodig! Etensresten als brood, aardappel,
vlees en kaas missen de natuurlijke voedingsstoffen, vervuilen de omgeving en trekken bovendien ratten en
groepen meeuwen aan.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op www.haagsevogels.nl of www.ooievaars.eu
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