Thema

14

Vogels

1 Inleiding
Er bestaan heel veel soorten vogels op de wereld. Het is onmogelijk om hier alle soorten
te bespreken. We gaan alleen in op de meest voorkomende soorten vogels die vaak door
mensen worden gehouden.
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2 Hoenders
Tot de hoenders behoren vogels als kippen en kalkoenen. We noemen ze ook wel pluimvee. Kippen worden gehouden voor de eieren die ze leggen. Kip is ook heel goed te eten.
Kalkoenen worden gehouden vanwege hun vlees.
Kippen

De kippen leggen eieren, eten voedselresten en scharrelen gezellig rond het huis. Ze krijgen
kippenvoer. Daarnaast eten kippen van alles: stukjes fruit, wormen uit de grond, oud
brood en gekookte aardappelen en groente. Ze moeten altijd een bakje vers drinkwater
hebben.
Kippen kunnen loslopen, zolang ze geen tuinen beschadigen. Plantjes die niet zo diep wortelen, hebben de kippen er zo uitgekrabd. Meestal worden kippen in een hok gehouden.
Ze hebben in ieder geval een nachthok nodig, ook als ze loslopen.
Een kip kun je zo goed aan mensen laten wennen, dat het een knuffeldier wordt. Toch
moet je altijd oppassen met kleine kinderen. De haan kan behoorlijke pikken uitdelen als
hij denkt dat zijn kippen bedreigd worden.
Kalkoenen

Kalkoenen worden altijd op een afgerasterd terrein gehouden. Ze hebben wel een nachthok nodig, net als kippen.
Kalkoenen eten, net als kippen, van alles. Ten eerste krijgen ze kalkoenvoer. Daarnaast
eten ze insecten, stukjes fruit en groente. Kalkoenen hebben behalve voedsel, ook steentjes
nodig. Dat zijn maagkiezels waardoor de kalkoenen het eten beter kunnen verteren.
Kalkoenen zijn grote vogels. Vooral de kalkoenhaan is een groot beest . Soms wil hij in de
aanval. Bij volwassenen is dat niet zo erg. Maar pas op met kleine kinderen! Kalkoenen zijn
geen knuffeldieren.

2

Zorghulp Digitale Content

3 Kleine zangvogels en dwergpapegaaien
Kleine vogeltjes zijn redelijk goedkoop in onderhoud. Het voer is niet duur en de vogel eet
maar een klein beetje. Tenminste, zolang we het niet hebben over een echte papegaai of een
andere grote vogel. Kanaries, parkieten en dwergpapegaaien – ook wel ‘lovebirds’ genoemd
– kunnen goed in de kamer in een kooi gehouden worden. Ze maken gezellige geluiden,
zijn leuk en kleurig om naar te kijken.
De kooi moet je regelmatig verschonen waarbij je het vervuilde vogelzand ververst. Dit vogelzand kost niet zoveel geld. Zeker niet als je het vergelijkt met grind voor de kattenbak.
Als er veel vogels zijn, worden deze meestal in een volière gehouden. Dat is een grote buitenkooi waar veel verschillende soorten zangvogeltjes en parkieten in kunnen verblijven.
Net als andere dieren kunnen vogels ziek worden of parasieten bij zich hebben. Let op of
de vogel zich anders gedraagt. Een vogel die sip in een hoekje van zijn kooi zit en lange
tijden half zit te slapen, is beslist ziek. Meld dit aan je cliënt, of als je voor de volière moet
zorgen in een instelling, meld het dan aan degene die verantwoordelijk is voor de vogels.
Veel vogels krijgen voor de winter extra veren en meer donsveren. Ze trekken een winterjas
aan zou je kunnen zeggen. Voor de zomer krijgen ze minder donsveren. Soms zie je dan
kale plekken. De vogels zijn dan in de rui. Meld dit ook aan je cliënt.
Vogels vragen
aandacht. Je moet
regelmatig eventjes
met ze praten en
ze vinden het leuk
als je fluit. Je krijgt
dan bijna altijd
antwoord. Vogels
die geen aandacht
krijgen, kwijnen op
den duur weg.

Oudere mensen hebben vaak een parkiet
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4 Tips voor de praktijk
Tip 1
Pas op met kinderen en grote vogels
Grote vogels kunnen het kind verwonden. Laat een kind nooit alleen met kalkoenen en pas
ook op met een haan bij kippen.

Tip 2
Let op veranderd gedrag bij vogels
Misschien is de vogel ziek of heeft hij last van parasieten. Meld dit aan je cliënt of meld het bij
degene die verantwoordelijk is voor de vogels.

Tip 3
Maak de vogelkooi regelmatig schoon.
Een schone kooi is goed om parasieten te voorkomen. In de dierenspeciaalzaak kun je vogelgrind kopen.

Tip 4
Zorg voor voldoende vers water
Let op dat er altijd een bakje met schoon water voor de vogel is. Er bestaan speciale bakjes
voor voer en water die je aan de kooi kunt hangen. Zo hoef je geen bakje water op de bodem
van de kooi te zetten. Dat schopt de vogel om.
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