NOVEMBER
Onze grootste betrachting is nu om ons vogelbestand gezond te houden wat met de
grote vochtigheidsgraad in deze tijd geen gemakkelijke opdracht is. Zeker in deze
periode een kuur met sulfamide (3-2-3). Denk eraan dat de oplossing dagelijks moet
ververst worden. Ook tijdens de kuur geen badwater, fruit of groenvoer geven. Anders
zullen onze vogels zeker bedanken voor het drinkwater in het drinkflesje (slechte
smaak van sommige producten).
Er is waakzaamheid geboden als we een nieuw soort sulfamide geven. Het zou kunnen
dat de jonge vogels weigeren om hiervan te drinken met de dood tot gevolg. Dus goed
observeren want hier gebeuren nog veel ongelukken bij liefhebbers die met dit
fenomeen niet bekend zijn. Wanneer de mogelijkheid bestaat kunnen we nu reeds
beginnen denken om onze volières wat op te frissen. Dat is natuurlijk niet zo
gemakkelijk want waar moeten wij onze vogels onderbrengen tijdens de
werkzaamheden? Ideaal is natuurlijk dat wij de kweekruimte helemaal leeg kunnen
maken maar dat is niet altijd het geval. Ikzelf doe het zo: per twee kweekboxen wordt er
gereinigd, ontsmet en geschilderd indien nodig. Als verf gebruik ik gewone latex voor
buitenwerk, zeker geen verfsoorten die verdund moeten worden met thinner of white
spirit daar dit zeker niet goed is voor de vogels in de andere boxen of volières. Als
ontsmetting wordt Dettol gebruikt. Ook goed is het gebruik van de gasbrander voor het
doden van bacteriën en ongedierte in barsten en kieren. Wanneer we de natuur in
trekken zien we dat de vogeltrek afneemt. Sommige vogels overwinteren op de koude
grens d.w.z. naarmate het kouder wordt ze verder naar het zuiden trekken. Zo komt het
dat we bij een plotse koude inval vogels zien die normaal reeds meer zuidwaarts
moesten zijn. Als onkruidzaden vinden we nog de teunisbloem, een ware lekkernij voor
putter en sijsachtigen. Ook de bruine zaadknoppen van het boerenwormkruid worden
graag opgenomen.

