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Begin van weer een nieuw seizoen,
Als eerste waar we voor het nieuwe seizoen mee starten
zijn de handelaren van de vogelmarkt uitnodigen. Zij
hebben de uitnodiging en het reglement van ons
ontvangen. Ook de wijziging van de openingstijden zijn nu
bij hen bekend. Open om 11.30 uur ipv 12.00 uur, sluiting
om 15.30 uur ipv 16.00 uur. Wat voor de handelaren geldt,
geldt ook voor de leden, geen lopers. De vogels verzorgd
en goed gehuisvest in een schone kooi met water en voer.
Als je dat aanhoudt, is de verkoop van je vogels geen
probleem, ze vliegen zo de deur uit.
Afgelopen maanden ben ik bij heel wat kwekers / liefhebbers op bezoek
geweest. Veel hadden het over de noorderwind in het voorjaar. Dat zou voor de
broed van de vogels niet goed zijn. Veel van hen hebben minder resultaten met
de kweek. Anderen daar in tegen laten juist weer prima resultaten zien. Zo zie je
maar, elk jaar is er weer wat aan de hand, we kunnen het gelukkig allemaal niet
voorspellen. Ongetwijfeld zullen we het merken bij de inschrijvingen van de
tentoonstelling. Blijven we bij de 400 vogels steken of gaan we op voor de 500
De tijd van selecteren en extra verzorgen van de vogels voor de TT is
aangebroken. Ik hoop dat u ze voor ons vasthoudt, zodat wij ze een mooi plekje
kunnen geven op onze show. Ik kijk er naar uit.
In de vakantie hebben we ook op de braderie gestaan, het was slechts van korte
duur. De storm die over ons land raasde maakte korte metten met de braderie.
Om 10.45 uur zaten Henk en Piet alweer thuis aan de koffie. De
voorbereidingen waren helaas voor niets. Mogelijk komt er in september een
nieuwe kans voor de braderie. Men is er mee bezig en of het lukt horen we
vanzelf. Zo niet dan mist heel Noordwijkerhout de stand van de Kolibri dit jaar,
of ze daar over heen komen weet ik niet.
Op 3 september beginnen we weer met een lezing over vruchten- en insecten
eters, daar hebben we lange tijd niets meer over gehoord, dus laat u bijspijkeren.
Na die avond en bent u weer goed op de hoogte van deze vogels.
Ik hoop u allen daar weer te ontmoeten.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
V.V. De Kolibri 2015

3

Noordwijkerhout

Agenda 2015

V.V. De Kolibri

3 september

Sprekersavond Lou Megens met zijn lezing over de
vruchten- en insectenetende vogels.
20:00 uur in ’t Victorhuis

12 september

Braderie Voorhout

26 september

Vogelmarkt
11:30 tot 15:30 uur (let op gewijzigde tijden)
Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

8 oktober
15 oktober
31 oktober
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
01/11
12 november
28 november
10 december
19 december

Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
TT Inbrengen vogels (leden)
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
Tentoonstelling
Tentoonstelling
TT Uitkooien
Sprekersavond
Vogelmarkt
TT vergadering + Prijsuitreiking
Vogelmarkt

17.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 17.00 uur
17.00 uur

Let op !
Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via
ledenadministratie@dekolibri.com
Niet via andere bestuursleden.
Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de
vogelmarkt. Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt.
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Broedseizoen 2015
Na een teleurstellend broedseizoen 2014, slechts één kanarie, begon ik dan
ook sceptisch aan dit seizoen. Mijn inzet was 3x koppel kanaries, 1x koppel
Glosters en 1x koppel Lizards. Deze heb ik in aparte broedkooien staan.
Verder vliegen er in mijn kleine
gezelschapsvolière ook nog
een koppeltje Zebravinken,
Spitsstaarten en
Gouldamadines rond.
De kanaries hadden de eerste
ronde wel jongen maar
voerden heel slecht. Tevens
kreeg ik na lange tijd weer
eens last van bloedluis vooral
in de broedkastjes. Een goed
bestrijdingsmiddel hier tegen is steeds moeilijker verkrijgbaar. Uiteindelijk
heeft Henk Haasnoot mij midden in het broedseizoen kunnen helpen. Hierna
ging het beter en zitten er inmiddels 9 stuks mooie gele kanaries en 2 stuks
Glosters voorzien van een kuif op stok!
De zebravinken in de volière hebben ook niet stil gezeten. Na een nestje van
vele eieren en slechts één jong, ging de tweede ronde beter. In een broedkastje
wat helemaal volgepropt was met
nestmateriaal kwam op een gegeven
moment een enorm geluid uit. Ik
hield het kastje op zijn kant en had
een hele hand vol jongen
zebravinken, maar liefst zeven stuks!
Ik was gelukkig nog net op tijd met
ringen en ze zijn uiteindelijk allemaal
uitgevlogen. Inmiddels was de pop
alweer opnieuw begonnen met een
nestje te bouwen. Vader zebravink
ging zich er ook mee bemoeien en
verzuimde hierbij de bestaande 7 jongen, die hevig tekeer gingen, te voeren.
De jongste telg had het al begeven en ik was ongerust over de overige 6
V.V. De Kolibri 2015
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jongen… Toen heb ik besloten om de pop eruit te halen. Het mannetje begon
daarna gelukkig weer te voeren met steun van het jong van het eerste legsel!
Uitzonderlijk toch??
Zo zie je maar weer, dat je ook vaak succes kunt hebben in de volière waar je
weinig aandacht aan schenkt. Het lukt vaak nog beter dan de andere vogels in
aparte kooien waar je heel druk mee bezig bent. Hopelijk hebben de andere
leden ook een goed broedseizoen achter de rug zodat we eind oktober weer
een kleurrijke tentoonstelling kunnen laten zien!
Jos Elstgeest
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========================================
Piet vd Berg
Nic vd Berg
Emile van Noort
Martien van Gent

operatie wegens huidkanker
in ziekenhuis vanwege hart
pacemaker revisie
heeft pacemaker gekregen

Wij wensen hen een spoedige genezing

========================================
SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED
Helaas moeten wij onze opslag van materialen verlaten
wegens te koop zetten van het complex.
Daarom opslag gevraagd voor ons Tentoonstellingsmateriaal.
Kent u iemand of heeft u ideeën, laat het ons z.s.m.
weten.
Henk Haasnoot
h.haasnoot@kpnplanet.nl

========================================

J.H.M. Berkel
A. van Duijn
R.R. Houtman
A. Mooij
C.G. de Vos
P. vd Zwart

Rijnsburg
Voorhout
Sassenheim
Warmond
Noordwijk
Noordwijkerhout

20 september
08 september
24 september
04 september
17 september
07 september

========================================
V.V. De Kolibri 2015
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=========================================
Te koop aangeboden
2 x broedkooien van 2.40 lang 0.50 hoog en 0.40 diep met
tussenschuif. Dus 4 kooien van 1.20.
Op een ijzeren wit gelakt onderstel.
Met schuiflade voor broedblok.
Broedblok inbegrepen.
Deze 4 kooien af te halen voor € 150.
Ook nog 2 blokken van 3 kooien op elkaar, 100 breed 150 hoog en
0,40 diep.( type van Keulen )
Gebruikt voor Agaporniden.
Deze 2 blokken samen voor € 150.
Informatie:
Henk Haasnoot
0252 377097
h.haasnoot@kpnplanet.nl

=========================================
Vier van de zes eieren zijn al uit bij de torenvalk
De torenvalken van Beleef de Lente doen het dit jaar erg goed: zes eieren zijn
gelegd, waarvan er al vier zijn uitgekomen. Zes eieren is meestal het
maximum aantal in een legsel. Het aantal gelegde eieren is afhankelijk van
het voedselaanbod en de weersomstandigheden.
Rode Lijst dreigt
Het gaat al jaren slecht met de torenvalk; zo slecht zelfs dat plaatsing op de
Rode Lijst dreigt. De populatie gaat steeds verder achteruit en wordt geschat
op 5.000 tot 7.500 broedparen. Het aantal varieert met de (veld)muizenstand.
Door de intensivering van de landbouw zijn er steeds minder muizen. Vorig jaar
bijvoorbeeld was een erg slecht veldmuizenjaar, wat de kansen voor een
specialistische veldmuizeneter als de torenvalk drastisch verkleint.
V.V. De Kolibri 2015
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Torenvalk (foto: Luc
Hoogenstein)

Zandhagedis op het menu
Het lijkt erop dat 2014 een beter muizenjaar is. De torenvalken van Beleef de
Lente hebben een gevarieerd dieet met onder andere rosse woelmuis,
huismuis en bosmuis. Daarnaast heeft het torenvalkmannetje zich
gespecialiseerd in zandhagedissen. Hij sleept ze regelmatig aan, wat bijzonder
is.
Broedgelegenheden
Deze vrij robuust gebouwde hagedis komt in Nederland vooral voor op
heideterreinen op hogere zandgronden en in de duinen. De torenvalken van
Beleef de Lente broeden in de watertoren van Dunea in het duingebied
Meijendel. De Nederlandse torenvalkenpopulatie is voor het overgrote deel
aangewezen op kunstmatige broedgelegenheid. Door heel het land zijn
torenvalkenkasten geplaatst om valken een onderkomen te bieden en
eventuele muizenoverlast te bestrijden.
Helft van eigen gewicht aan eieren
Eieren worden gemiddeld om de dag gelegd. Het vrouwtje van Beleef de Lente
heeft binnen elf dagen zes eieren gelegd; samen zo’n 126 gram, meer dan de
helft van haar eigen gewicht van 250 gram. Hopelijk zijn er straks zes kuikens,
die over een kleine maand succesvol uitvliegen!
Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Luc Hoogenstein
V.V. De Kolibri 2015
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Voor al uw
vogelbenodigdheden en
diervoeders

JET
Assortiment vogelbenodigdheden:
 Vele soorten nestmateriaal
 Div. broedblokken
 Kweekkooien
 Voorfronten (div. maten)
 Div. soorten bodembedekking
 T.T. materialen
 T.T. hoezen / tassen
 Div. soorten T.T. kooien
 2K verf wit / zwart
 Koudijs producten
 Tevens volièrebouw

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Geldig t/m september
2015
Op is op !!!

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte
Molen, Versele Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel
Duivenvoer: Matador en Backs producten
Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten
Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca,
Kangoeroe etc.
Eerste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Vollenhove
Laatste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Noordwijkerhout
Vogelmarkt
: Zwolle
Vogelmarkt
: Assen
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet)

Jet van de Kamp
06 – 303 381 92 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar )
Woensdagavond bezorgavond
Op afspraak is afhalen mogelijk
www.jetvogelvoer.nl

Harderwijk

ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2015
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Wordt de bijeneter een vaste Nederlandse broedvogel?
Het is een van de mooist gekleurde vogels die Europa rijk is: de bijeneter.
Steeds vaker zien we dit vliegende juweel verschijnen in Nederland en de
laatste jaren broedt de bijeneter ook in Nederland. Ook dit jaar zijn ze alweer
gezien in de duinen. Maar is de bijeneter een blijvertje?
Bijeneter met libelle (foto:
Werkgroep Bijeneters
Nederland)

De bijeneter is een vogel die indruk maakt met zijn tropische kleuren. Hij is
direct herkenbaar aan de onwaarschijnlijke mix van geel, groen, blauw en
roodbruin en de spitse vleugels waarmee de vogel als een mes door de lucht
snijdt. Ook de staart valt op door uitstekende middelste staartpennen.
Bijeneters graven een nesttunnel uit in een steile wand. Het zijn insecteneters
en behendige vliegers, die insecten in de vlucht te grazen nemen. De
aanwezigheid van grote prooi-insecten als hommels, libellen en uiteraard bijen
is dan ook een absolute voorwaarde. Bijeneters leven daarom vooral in de
warme delen van Europa. Maar het lijkt erop dat de verspreiding zich in
noordelijke richting uitbreidt. Duitsland heeft bijvoorbeeld nu al rond de 1300
broedparen.
Steeds vaker in Nederland
Klopt het dat de bijeneter ook toeneemt in Nederland? Matthias Koster van de
Werkgroep Bijeneters Nederland laat er geen twijfel over bestaan: “Absoluut.
De cijfers spreken voor zich. Sinds 1964 zijn er 39 gedocumenteerde
broedgevallen in Nederland. Daarvan waren er 3 van voor het jaar 2000 en de
rest van daarna, dat zegt al genoeg. Sinds 2005 hebben we zelfs elk jaar
broedende bijeneters in Nederland gehad, met uitzondering van 2009. Dat is
dus een duidelijk toenemende trend.”
V.V. De Kolibri 2015
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Ook dit jaar stromen de waarnemingen van bijeneters alweer binnen, met
name in de duinen. Het is een inmiddels vertrouwd beeld. In het voorjaar
komen de bijeneters vooral via de kuststrook het land binnen en worden daar
de meeste waarnemingen gedaan. In het najaar worden de meeste bijeneters
juist in het binnenland gezien. “Toch zegt dat niets over waar de bijeneters
gaan broeden, dat kan echt in heel Nederland zijn”, aldus Koster. “De
broedgevallen die we kennen zijn over het hele land verspreid, van de duinen
tot in Limburg, maar ook in Overijssel, Drenthe, Groningen en in Flevoland.
Zolang de omstandigheden goed zijn, kunnen ze overal opduiken. Een goed
leefgebied voor de bijeneter moet wel aan een paar voorwaarden voldoen: het
liefst met veel bloemen, water in de buurt en begrazing door vee. Dat
garandeert veel insecten. En uiteraard moeten er ook zandbulten, steile
wanden of oeverwallen in de buurt zijn waarin ze kunnen nestelen.”
Bijeneter komt
uit nestingang
(foto:
Werkgroep
Bijeneters
Nederland)

Hoe warmer hoe beter
Er is echter nog een essentiële factor voor bijeneters die succesvol willen
broeden. Koster: “Het weer is allesbepalend. Bij voorkeur droog en warm moet
het zijn. Wordt het koud en nat, dan zijn er niet genoeg insecten om te vangen
en loopt het broedsucces meteen achteruit, zeker als het een langere koude
periode is die gepaard gaat met langdurige neerslag. De jongen hebben dan
meer honger en gaan harder bedelen om voedsel. Dat wordt ze vaak fataal,
want predatoren weten de nesten dan gemakkelijk te vinden. Op die manier is
er bijvoorbeeld afgelopen jaar ook weer een nest leeggeroofd door een vos.”
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Werkgroep Bijeneters Nederland
V.V. De Kolibri 2015
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Fluiters, muizen en rupsen
In de bossen waar in mei en juni Fluiters zongen, is het inmiddels zo goed als
stil. Een enkele vogel verraadt met een slepend ‘pjuu’ roepje dat er nog jongen
te verzorgen zijn. Veel Fluiters zijn waarschijnlijk al vertrokken.
Hoe die wegtrek in zijn werk gaat, is
grotendeels duister. Zelfs op vinkenbanen
waar met geluid wordt gewerkt,
beschouwen de ringers een Fluiter in de
netten als een buitenkans. Waarschijnlijk
trekken onze Fluiters, net als Britse vogels,
direct in zuidoostelijke richting naar Italië
om van daaruit in een grote sprong de
Sahara te nemen. En wat daar vervolgens
gebeurt, moet nog ontraadseld worden.
Afnemende bosvogel?
Veel vogelaars klagen over de afname van Fluiters in hun omgeving. Dat klopt
tot op zekere hoogte. In veel bosgebieden zijn Fluiters tegenwoordig met een
lampje te zoeken, ook op plekken waar ze ‘een tijdje geleden’ nog volop zaten.
De Nederlandse trend vertoont dan ook een forse afname sinds begin jaren
negentig (kijk op Aantalsontwikkeling onder de soortpagina). Destijds was de
Fluiter echter sterk toegenomen ten opzichte van begin jaren zeventig.
Misschien verschillen de huidige aantallen niet eens zo veel van die van pakweg
40 jaar geleden.
Broedseizoen onder slecht gesternte?
Broedseizoen 2014 leek voor Fluiters desastreus te worden. Het barstte van de
V.V. De Kolibri 2015
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Bosmuizen (en Veldmuizen) en rupsen waren schaars. Volgens buitenlandse
onderzoekers zouden Fluiters gebieden mijden waar zich bij aankomst in het
voorjaar veel muizen ophouden. Die prederen immers de gemakkelijk vindbare
grondnesten. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom Fluiters zich van
jaar op jaar in grote gebieden zo onvoorspelbaar gedragen: het ene jaar
opvallend algemeen, het andere jaar ronduit schaars.
Het tweede lijkt voor zich te spreken. Weinig rupsen = weinig voedsel, dus veel
mislukkende nesten.
Of toch niet
Maar de werkelijkheid is soms weerbarstig. Daar heb je dan wel een vindingrijk
en intensief onderzoek(er) voor nodig. Rob Bijlsma constateerde in ZuidwestDrenthe redelijk normale aantallen in 2014. Dat een hoog aandeel mannetjes
ongepaard bleef, is niet uitzonderlijk. Het verwachte slechte broedsucces viel
alleszins mee; het was vergelijkbaar met dat in 2013 en veel hoger dan in 2012,
twee jaren waarin de Fluiters eveneens op de voet gevolgd werden.
Aanpassingsbereid
De rupsenschaarste in 2014 bleek Fluiters tot aanpassing van hun gedrag te
dwingen, een actie die ze blijkbaar met succes volbrachten. Loofbomen, de
geprefereerde plek om voedsel te zoeken, werden duidelijk minder bezocht
dan anders; naaldbomen - waar zich andere prooien dan rupsen ophouden des te meer. Het lijkt erop dat Fluiters tot op zekere hoogte kunnen switchen
tussen prooigroepen indien dat nodig is.

V.V. De Kolibri 2015
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Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m mei van 12:00 tot 15:00 uur
Toegang en inbreng gratis
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com

Artikelen of andere zaken voor het maandblad
inleveren voor 20 september 2015.
V.V. De Kolibri 2015
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Wegtrek van Grutto's live meegemaakt
In deze tijd van het jaar verlaten veel Grutto's
het land. Dat gebeurt veelal onopgemerkt.
Soms echter kun je er zomaar getuige van zijn.
“Dat had ik dus nog nooit eerder gezien!”,
meldde Jan Kramer na afloop van zijn telling
van jonge Grutto’s in Noordoost-Fryslân. Jan
schreef: “Op 9 juli jl. ging ik naar de Ezumakeeg
om nog wat groepen Grutto’s te checken op
aanwezige jongen. Wegens de sterke NO-wind
stonden de Grutto’s in de luwte van de oostelijke rietkraag. Veel te ver weg
voor mijn doel. Maar het bezoek leverde me onverwacht een unieke ervaring
op.
' Skrieze' gaan op trek
Opeens vlogen twee groepen Grutto’s (samen 300 vogels) op en stegen naar
een flinke hoogte. Daar formeerden ze twee typische trekgroepen. Bijna zoals
de ganzen dat doen. Al gauw kon ik de in zuidwestelijke richting verdwijnende
groepen niet meer zien. Nog nooit eerder zag ik de start van groepen Grutto’s,
die zo overduidelijk op weg gingen naar hun overwinteringgebieden. Prachtig!”
Jongentellingen
Al enige jaren worden in het kader van een gezamenlijk onderzoek van Sovon
Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland jonge Grutto's
geteld. Liefhebbers en beroepsmensen tellen na de broedtijd de aanwezige
vliegvlugge jongen in de groepen pleisterende Grutto’s. Hiermee verkrijg je
schattingen van het aantal jonge Grutto’s dat jaarlijks in Nederland uitvliegt.
Monitoring broedsucces
Doel hiervan is het monitoren van het broedsucces van de Nederlandse
gruttopopulatie. Onvoldoende broedsucces vormt een belangrijk mechanisme
achter de sterke afname van deze soort. De methode baseert zich op
waarnemingen op pleisterplaatsen na het broedseizoen, met speciale aandacht
voor gekleurringde vogels. Verspreid over Nederland worden gruttokuikens
voorzien van kleurringen. Na het uitvliegen mengen deze vogels zich tussen
hun niet-geringde soortgenoten. In pleisterende groepen wordt bepaald welk
aandeel van de jonge vogels kleurringen draagt. Deze ‘kleurringdichtheid’
vermenigvuldigd met het totale aantal jongen dat in dat jaar is gekleurringd,
levert een schatting van het totale aantal gruttojongen dat in Nederland is
uitgevlogen.
V.V. De Kolibri 2015
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad

€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,50
22,75
21,00
22,50
22,50
32,00
30,00
22,50
22,50

25 kgr
25 kgr
25 kgr

Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips

€
€
€

8.00
7,50
9,75

5
5
2
15
25

Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee
Trosgierst Chinee doos
Wittemolen eivoer

€
€
€
€
€

18,50
14,50
8,00
35,00
60,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

Ook Himbergen en Witte molen voerders
Alle broed en nest materialen

Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
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Vogelbestand
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Lori,s
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien

Lizard
Lizard
Munchener
Munchener
Norwich
Raza
Raza
Satinet geel intensief
Satinet wit dominant
Bergkuif kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Francolijn kwartel
Japanse kwartel
Japanse kwartel
Roelroel
Witbuik Zandhoen
van de Blauwe bergen
Albifrons Nana
Ara Nobilis
Dubbele geelkop
Amazone
Blauwgele Ara
Blauwvoorhoofd
geelschouder Amazone
Geelnek Amazone
Geelvleugel Ara
Geelwang Amazone

J.C.Elstgeest
L.Noort
N.de Keizer
E.M.v.Noord
A.A.M.Weijers
A. Lommerse
A.A.M.Weijers
M.E.R.v.Opstal
M.E.R.v.Opstal
C.v.d.Valk
Th.Hogervorst
R.Rotteveel
C.v.d.Valk
C.A.van Winsen
P.v.d.Zwart
C.v.d.Valk
J.Floris
B.J.Zwetsloot
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
C.v.d.Valk
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

023-5848543
06-51334231
0252-413076
071-3011118
0252-375057
0252-372337
0252-375057
0252-373206
0252-373206
0252-372545
0252-374472
06-14965884
0252-372545
06-51886696
0252-376077
0252-372545
0252-518015
0252-216636
0252-374472
0252-374472
0252-372545
0252-374472
0252-374472

Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

0252-374472
0252-374472

Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
Henk Haasnoot
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
V.V. De Kolibri 2015
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Massale verplaatsingen Visdieven
Op 17, 18 en 19 juli 2015 deden zich spectaculaire verplaatsingen van Visdieven
voor. Althans bij de Flevocentrale bij Lelystad. Op die dagen werden er bijna
18.500 resp. 4000 en 1000 Visdieven gezien.
Het waren, op een enkeling na,
allemaal volwassen vogels. Ze
verplaatsen zich vrijwel unaniem in
zuidwestelijke richting.
Dagrecords
Voor het ‘binnenland’ zijn dit
ongekende aantallen, en bovendien
op een uitzonderlijk tijdstip.
Trekpieken van Visdieven doen zich
bijna uitsluitend voor in april-mei
en augustus-september, zo blijkt
uit de lijst met dagrecordsvan
trektellen.nl. Het hoogste aantal
tot nu toe was 9602 trekkers langs Scheveningen op 3 september 1990. Zelfs
als we de niet nader gespecificeerde categorie 'Noordse Dieven' (Noordse Stern
of Visdief) bekijken, blijft dit beeld staan.
Trekkers?
Het roept de vraag op of het bij de Flevocentrale daadwerkelijk trekkers betrof.
Dat de vogels in de ‘goede’ richting vlogen, hoeft nog niet alles te zeggen.
Foeragerende exemplaren tegen de wind in kunnen zich ook in zuidwestelijke
richting verplaatsen. Bijzondere trek is elders in het land niet waargenomen.
Langs de kust vallen de aantallen tot nu toe zelfs tegen.
Of mislukte broedvogels?
Alternatieve hypothese is, dat het mislukte broedvogels zijn. Op De Kreupel,
het eilandje in het noordelijk IJsselmeer dat tegenwoordig de grootste kolonie
Visdieven van Nederland huisvest, verlieten de vogels voortijdig de broedplaats
vanwege voedselproblemen (Mervyn Roos, Rijkswaterstaat). Misschien zijn
deze Visdieven in het IJsselmeergebied blijven hangen, en doen zich onder
bijzondere omstandigheden grote concentraties voor?
Wegtrek toch aannemelijk
De trektellers bij de Flevocentrale, die tot in de avond aanwezig bleven, houden
het toch op echte trek. Het gedrag van de vogels spoorde niet met dat van
lokale bewegingen. De vliegtuigtelling van het IJsselmeergebied enkele dagen
V.V. De Kolibri 2015

19

Noordwijkerhout

eerder lijkt hen te ondersteunen. Bij de integrale telling op 14 juli werden in
het hele IJsselmeergebied 'maar' 2500 Visdieven geteld. Dat grote aantallen
aan de aandacht zouden zijn ontsnapt, is uitgesloten volgens Mervyn Roos.
Maar waar vandaan
De Visdieven bij de Flevocentrale kunnen natuurlijk ook van buiten het
IJsselmeergebied komen, uit het internationale Waddengebied of wellicht nog
verder. Ook dan zou het om (massaal) mislukte broedvogels moeten gaan,
aangezien er vrijwel geen jongen gezien zijn. Daarvoor bestaan voorlopig geen
aanwijzingen. In het Waddengebied zijn op sommige locaties nesten
weggespoeld door hoogwater, maar op andere plekken gaat het goed. Een
sluitend beeld hebben we echter nog niet.
Fantastische trekdagen
Het raadsel is dus nog niet opgelost. Misschien gaan radarbeelden van de
Luchtmacht nog uitsluitsel geven. Hoe dan ook: fantastische dagen voor wie
erbij aanwezig was. Een beschrijving is te lezen op de site van
telpostKetelbrug/Flevocentrale.

Nee, geen kolibrie, maar een kolibrievlinder
Het is tot dusver een mooi trekvlinderjaar en ook kolibrievlinders worden
veel gemeld. Deze bijzondere overdag actieve nachtvlinder, die sprekend lijkt
op een kolibrie, kun je nu overal in Nederland aantreffen, vooral in tuinen.
Er zijn redelijk veel kolibrievlinders binnen
getrokken vanuit het zuiden (foto: Kars Veling)
Net als de kolibrie staat de kolibrievlinder stil voor
bloemen om daar nectar uit te drinken. Alleen de
vleugels bewegen razendsnel en de lange roltong
wordt als rietje gebruikt om de nectar onder uit de
bloem op te zuigen. Dit gaat vaak erg snel, de
vlinder schiet van bloem tot bloem en is maar
moeilijk goed te bekijken. De kolibrievlinder is een
trekvlinder die ieder voorjaar vanuit Zuid-Europa
deze kant op komt. De vlinders planten zich hier
voort; in het najaar vliegen de meeste weer terug
naar het zuiden. Hoewel het nachtvlinders zijn, zijn
ze overdag actief. Vanaf 2003, toen we een buitengewoon warme zomer
V.V. De Kolibri 2015
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hadden, wordt de kolibrievlinder in Nederland jaarlijks regelmatig
waargenomen.
Dat heen en weer schieten van bloem naar bloem heeft hem de bijnaam
‘onrust’ opgeleverd. De vlinders vliegen overdag, vooral bij zonnig weer, maar
soms ook bij bewolking of zelfs in lichte regen. De kolibrievlinder komt
regelmatig in tuinen. Hij bezoekt allerlei soorten planten met buisvormige
bloemen, zoals flox en vlinderstruik en wordt ook af en toe in de schemering of
in het donker gezien.
Waarnemingen van de kolibrievlinder kunnen worden doorgegeven op de
website vanJaarrond Tuintelling.
Tekst, foto & film: Kars Veling, De Vlinderstichting

Europese Rode Lijst van vogels verschenen
Birdlife, de koepelorganisatie waar o.a. Vogelbescherming deel uit maakt, heeft
maandag 1 juni de nieuwe Rode Lijst voor vogels in Europa gepubliceerd.
IUCN-criteria
De Europese Rode Lijst van vogels is mede gebaseerd gegevens die door Sovon
zijn aangeleverd en op IUCN-criteria waarmee het gevaar voor uitsterven wordt
bepaald.
Europa
Voor ongeveer 533 vogelsoorten is Europa hun thuis. Hier broeden of
overwinteren ze. De Rode Lijst laat zien dat 13% oftewel 67 soorten, bedreigd
is op Europees niveau. Van die 67 zijn er 10 die als kritiek worden aangemerkt,
waaronder Wilgengors en Dunbekwulp. Daarnaast zijn er 18 bedreigd en 39
kwetsbaar.
EU
Als we ons beperken tot 27 EU-lidstaten dan hebben we het over 451
vogelsoorten, waarvan er op het gebied van de lidstaten, 82 op de lijst staan.
Hiervan worden er 11 als kritiek ingeschaald; hierbij zijn Dwerggans en
Bastaardarend.
Oorzaken
Als twee grootste veroorzakers worden aangewezen het illegaal doden van
vogels en verandering in landgebruik, vooral op landbouwgronden. Andere
bedreigingen zijn klimaatverandering, vervuiling en invasieve exoten.
V.V. De Kolibri 2015
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Positief
Sinds de inventarisatie in 2004 is de situatie voor een aantal soorten verbeterd.
Bij Kroeskoppelikaan, Kleine Torenvalk en Grote Trap is er een comeback
dankzij beschermingsmaatregelen en wetgeving. Vijfentwintig soorten zijn ten
opzichte van tien jaar terug in een minder ernstige categorie ingeschaald; hun
situatie is verbeterd.
Negatief
Helaas zijn er 29 soorten waarvan de situatie in de laatste tien jaar is
verslechterd en die zijn nu op de lijst gekomen of in een ernstiger categorie
beland. Hieronder zijn ooit zo gewone soorten als Zomertortel en Scholekster.
Helaas zijn een aantal bedreigde soorten, zoals Aasgier, Kievit en Kleine Trap
niets vooruit gegaan.
Herziening
De Europese Commissie is bezig met een herziening van de vogel- en
habitatrichtlijn. Birdlife vreest dat dit een ontmanteling wordt, waardoor
vogelsoorten (nog) meer in de problemen komen.
Bekijk de Rode Lijst.
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