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Een heel goed einde.
Dat is wat ik overgehouden heb aan de laatste
ledenvergadering. Deze was geheel gewijd aan de afgelopen
tentoonstelling. Met natuurlijk als hoogtepunt de uitreiking
van de prijzen voor de kampioenen. Arno had weer een mooie
powerpoint-presentatie gemaakt van deze show en aan de
hand daarvan werden de prijzen uitgereikt. De kampioenen en
overig prijswinaars verschenen weer op het witte doek. Met
een hartelijk applaus werden de winnaars in het zonnetje gezet. Martien van Gent
heeft alles nog eens vastgelegd, dus ongetwijfeld komen we het weer een keer tegen.
Voorafgaand aan de uitreiking was de vergadering/evaluatie van de afgelopen show.
Alle onderdelen kwamen aanbod, maar op – aanmerkingen bleven uit. Hieruit
concluderend was de tevredenheid groot, wat het bestuur verblijd. Eind goed al goed
zullen we maar zeggen.
Morgen gaan we met een aantal leden een kleine attentie brengen naar onze trouwe
adverteerders. Ook zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden voor hun
trouwe dienst aan ons. In de vergadering werd deze mededeling met applaus
begroet.
De winter blijft uit, storm en veel regen vallen ons ten deel en aan een witte kerst
durf ik al helemaal niet aan te denken. Aanstaande donderdag wordt zelfs de heetste
dag boven de 15 graden verwacht en dan is het notabe 17 december. Ik vraag mij wel
een af hoe de vogels dit ervaren. Van de week zag ik in mijn buiten voliere een
roodmus met een bos nestmateriaal rondvliegen. Hij gaat toch geen nest bouwen
dacht ik nog.
Met 2016 voor de boeg en een ledenaantal van boven de honderd zijn wij nog niet
weggevaagd van deze aardbol. Voor vele plekken in de wereld gaat dit jammer
genoeg niet op. Laten wij met elkaar het goede voorbeeld hiervoor geven. Het
bestuur wenst u daarom al onze leden, trouwe adverteerders en iedereen die met De
Kolibri van doen heeft een heel gezond en geslaagd 2016 toe.
Ook dit jaar komen na de wensen de verplichtingen, onze penningmeester gaat weer
contributie heffen voor 2016. Hebt u geen automatische betaling, wilt u het dan
overmaken op onze rekening, (Staat aan de binnenzijde van het maandblad) wij zijn u
daar zeer dankbaar voor.
Het vuurwerk wordt steeds mee aan banden gelegd, goed voor onze vogels zullen we
maar denken. Toch moeten we voorzieningen blijven treffen voor onze vogels als zij
daarom vragen. Zij rekenen op ons laat hen niet in de steek.
Ik mag u nogmaals hele fijne kerstdagen toe wensen met u familie, vrienden en allen
die u dierbaar zijn. Een hele mooie jaarwisseling en een goed begin voor 2016.
We zien elkaar op donderdag 14 januari 2016
.

Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
V.V. De Kolibri 2016
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Agenda 2016 V.V. De Kolibri
14 januari

30 januari

11 februari
27 februari
10 maart
17 maart
26 maart
14 april
30 april
12 mei
14 mei
28 mei
03 juni
04 juni
09 juli
Xx juli
27 augustus
01 september
17 september
24 september
14 oktober
21 oktober
29 oktober
02 november
03 november
04 november
05 november
06 november
06 november
10 november

Alois van Mingeroet met zijn lezing :
Kweken, verzorgen, voeding en ziekten van niet alledaagse
Vogels.
20:00 uur in ’t Victorhuis
Vogelmarkt
11:30 tot 15:30 uur
Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
Piet Onderdelinden, diversen nieuwe collecties
Vogelmarkt
Jaarvergadering leden
Bingoavond
Vogelmarkt
Contactavond/sprekersavond
Vogelmarkt
TT-vergadering
Uitgaansdag Kolibri
Vogelmarkt
Medewerkersavond
Wandeling door de waterleidingduinen met Siem Vos
Fietstocht + barbecue (bij Piet Lommerse)
Braderie Noordwijkerhout
Vogelmarkt
Openingsavond / Sprekersavond
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond
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26 november
Vogelmarkt
08 december
Uitreiking prijzen TT
17 december
Vogelmarkt
Onder voorbehoud

========================================
Emiel van Noord was nog in het ziekenhuis. Hij heeft vingers verbrijzeld.
Gerrit Wesseling had een kleine tia en is weer herstellende

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

R.H. v. Haasteren
W. Barnhoorn
T.P.J. Homan
P. Lommerse
K. van der Steen
C.G.A. vd Ven
A.J.M. Wijnands

Voorhout
Katwijk
Sassenheim
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
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Blauwkroon gaailijster (voorheen Geelkeel gaailijster)
- Dryonastes courtoisi (voorheen Garrulax galbanus courtoisi) - Bleu-crowned
Laughingthrush
Tekst en foto's in het artikel door Mart Pronk en Lianne Lavertu

Medio mei 2007 kregen wij in onze winkel drie vogels aangeboden 1
roodoorbuulbuul, 1 Chinese spotlijster en een voor mij tot dan toe onbekende
gaailijster. Nou komen er bij ons nog al wat vogelfreaks, maar niemand van
deze kennissen had deze vogel ooit gezien.
We hebben een foto gemaakt en zijn vervolgens naar Peter Rietveld gereden,
een liefhebber van vruchten- en insecteneters, voorzitter van Vogelvereniging
Kleur en Zang in Alkmaar en tevens lid van de gespreksgroep Vruchten- en
insectenetende vogels in N-H. Uiteindelijk zijn we er achter gekomen dat we
met de Geelkeel-Gaailijster of Garrulax galbanus Courtoisi te maken hadden en
na wat naspeuren op het internet kwamen we er ook achter hoe zeldzaam
deze soort is.
Uit de gedragingen van de vogel dacht ik op te kunnen maken dat onze vogel
een man was, dus zette ik een advertentie op bekende advertentiesites om een
pop te kunnen vinden. Ik liet voor de zekerheid toch ook maar een DNA-test
uitvoeren door Gendika, iets wat geen overbodige luxe was want mijn man
bleek een pop te zijn! Ik had nooit kunnen bedenken hoeveel reacties er binnen
zouden komen van liefhebbers uit heel de Benelux en Engeland, maar het
waren allemaal mensen die de vogel wilden kopen, maar dat was nu net niet de
bedoeling.
Uiteindelijk werd ik gebeld door Dhr Offenberg die ook een losse vogel had
V.V. De Kolibri 2016
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zitten waarvan hij dacht dat het een pop was en die vanwege het feit dat deze
vogels uiterst zeldzaam zijn, het toch beter vond om de vogel bij ons te
plaatsen, om te proberen er mee te kweken. Zonder liefhebber als Dhr
Offenberg zou ik waarschijnlijk nooit aan een man gekomen zijn, hij dacht met
een pop te maken te hebben, maar ook dit bleek na DNA-test het
tegenovergestelde, dus een man en beter kon het niet uitkomen want nu had
ik dus een stel!
Bovenstaande bewijst toch maar weer eens hoe belangrijk DNA-testen zijn,
want volgens mij zijn er ik weet niet hoeveel liefhebbers die wachten tot
bijvoorbeeld hun 2 mannen nou eens eieren gaan leggen!
Zodra de vogels elkaar hoorden was het feest! Beide hadden waarschijnlijk al in
geen jaren een soortgenoot gezien en ik weet niet of het daardoor kwam maar
het was liefde op het eerste gezicht en ze konden niet van elkaar afblijven. De
hele dag door zijn ze elkaar aan het vlooien en poetsen, ze krijgen er nooit
genoeg van.
Elke ochtend als ik het nachthok open zet dan begint het hele ritueel weer van
voor af aan en dit is ook zo als ze elkaar even uit het oog verloren zijn, als
bijvoorbeeld het mannetje even binnen is wezen eten en het vrouwtje komt
hem buiten weer tegen, dan krijg je meteen weer het vlooien en friemelen aan
elkaar.
Gedrag
Deze vogels staan bekend om hun super sociale gedrag, zoals hierboven al even
werd aangehaald, maar ook in de natuur leven en broeden zij in kolonies
waarbij de nesten soms maar 1 meter van elkaar verwijderd zijn. Al met al een
zeer ongewoon verschijnsel voor gaailijsters welke anders vrij territoriaal
kunnen zijn. Zelfs het gedrag tussen twee vogels van hetzelfde geslacht zou je
kunnen laten denken dat je met een stel te maken hebt, dus is het noodzakelijk
dat je de vogels via DNA-onderzoek laat testen om er zeker van te zijn dat je
een stel hebt.
Op dit moment hebben we 2 extra poppen zitten in volière naast ons eerste
stel en deze worden door het gaas heen door beide vogels van dit stel van
meelwormen, wasmotlarven, bessen en andere lekkere hapjes voorzien, dit
gaat trouwens ook andersom waarbij ik wel wil vermelden dat vooral de man
door de 2 poppen wordt gevoerd.
Het meest bijzondere van deze vogels is overigens wel, dat de stellen die geen
bevruchte eieren hebben, gewoon de jongen helpen grootbrengen van het stel
V.V. De Kolibri 2016
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dat wel jongen heeft en daarmee doorgaan terwijl de ouders van deze jongen
alweer met een volgend legsel bezig zijn. Dit is zowel in de natuur als in de
volière waargenomen en zelfs jongen welke met de hand zijn opgefokt, kan je
bij oudere vogels zetten want ze worden bijna direct door de voor hen
vreemde vogels gevoerd. Dit alles natuurlijk wel onder toezicht want het ene
stel is wat makkelijker dan het andere.
Verzorging en huisvesting
Deze vogels zijn in de regel erg gemakkelijk met andere vogels te combineren
en zullen bij voldoende ruimte absoluut geen problemen krijgen en/of zoeken
met andere bewoners. Doordat de eventuele jongen echter al na 12 tot 14
dagen het nest verlaten is het echter raadzaam om de vogels een aparte volière
te geven om te broeden en hun kroost groot te brengen. Deze volière moet
dicht beplant zijn met evengoed voldoende ruimte om te vliegen en bij
voorkeur met een afsluitbaar nachthok om de vogels in de koude en natte
jaargetijden van beschutting te kunnen voorzien, al dan niet licht verwarmd.
Voeding
Over de voeding van deze soort is nog niet zo veel bekend, in de natuur eten
deze vogels afhankelijk van het seizoen een rijke mix van fruit, bessen, zaden
en natuurlijk een groot assortiment aan insecten en waarschijnlijk ook
bloemknoppen zoals gezien wordt in onze volière, waar vooral de Potentilla het
moet ontgelden.
Nestelen
Van de vogels die in de natuur
leven (ongeveer 200 stuks
verdeeld over 5 kolonies ) is
bekend dat ze in hoge bomen
broeden, ongeveer 8 tot 10 meter
boven de grond en ze hebben een
specifieke voorkeur voor de
kaneelboom.
In de volière hebben ze eigenlijk
niet een speciale voorkeur maar
ze zitten wel graag wat verscholen
op een plek waar ze alles goed kunnen overzien. Ze maken een redelijk stevig
nest een beetje vergelijkbaar met een merelnest en ze bekleden dit graag met
wat licht gekleurde bladeren en grassen.
V.V. De Kolibri 2016

8

Noordwijkerhout

Bij ons
Onze vogels zijn gehuisvest in een volière welke een nachtverblijf heeft van
1.25 x 1.50 bij een hoogte van 2.20 mtr en aansluitend een dicht beplante
buitenvolière van 1.25 x 2.50 bij een hoogte van 2.00 mtr dus eigenlijk
helemaal niet groot. De volière is beplant met Hibiscus, Potentilla, bamboe,
klimop, varens en Hosta en natuurlijk hebben we ook wat vermolmde
stammetjes en dorre bladeren op de grond om lekker wat insecten en wormen
aan te trekken, welke elke dag met veel gescharrel weer door de vogels
worden verzameld en
aan elkaar gevoerd.
Ze stoppen elkaar
echt de hele dag de
lekkerste insecten,
bessen en andere
lekkere hapjes toe.
De voeding bij ons
Onze Courtoisigaailijsters worden
gevoerd met een
mengsel van Tovo
universeel 1 op 1 gemengd met Avian Delicate-Insectenpate en dit wordt
aangevuld met 1% Avian Spirulina (dus 20 gram op 2 kilo).
Verder krijgen ze natuurlijk alle dagen meelwormen, pinky's, krekeltjes,
wasmotlarven en buffalowormen die bepoederd worden met Avian Nutriboost
of met Avian Carmix en daarnaast krijgen ze ook wat Nutribird T16 korrels.
Ook zijn ze niet vies van wat zoetigheid en daarom krijgen ze ook regelmatig
Avian Sunbird-Nectar in een hamsterdrinkflesje aangeboden. Zelfs het dan zo
hechte stel maakt dan ruzie om deze gezonde traktatie. Ook lijsterbessen,
vuurdoornbessen en vlierbessen worden graag en smakelijk verorberd. We
zorgen natuurlijk wel dat ze dit alles afwisselend krijgen, want als je
bovenstaande allemaal op 1 dag zou geven dan worden ze natuurlijk
moddervet. Tevens krijgen de vogels 3 dagen van de week aaneen gesloten
Avian Avi'd Or in het drinkwater om besmetting met E-coli en Salmonella te
voorkomen.
Wat brengt de toekomst?
Inmiddels hebben we in België 2 extra poppen kunnen bemachtigen, waarvan
er 1 wordt omgeruild met een dierentuin waar ze 2 mannen hebben en welke
V.V. De Kolibri 2016

9

Noordwijkerhout

is aangesloten bij het stamboek van deze soort welke in 2008 de nieuwe naam
Dryonastes courtoisi kreeg.
Dus in 2009 kunnen we van start gaan met 2 totaal onverwante stellen van
deze soort, waarvan er misschien nog 50 bij het stamboek geregistreerde
exemplaren in de diverse dierentuinen en particuliere collecties leven.
In 2008 heeft de pop van het eerste stel het ene na het andere nest gemaakt
en een aantal eieren gelegd, maar telkens verdwenen deze eieren weer. Zelf
denk ik dat de man dit op zijn geweten heeft, dus in 2009 wil ik elke avond de
man maar opsluiten en 's ochtends niet eerder los laten dan na een
nestcontrole. Dit om zo de eieren om te wisselen voor kunsteieren en dan maar
te kijken wat hij met deze eieren doet. Misschien laat hij de eieren wel met rust
en kunnen we ze voor het uitkomen wel weer terug leggen, zo niet dan moeten
we maar voor een andere oplossing gaan, zoals de eieren onder andere
vogelsoorten leggen.
Tevens wil ik vermelden dat het stel dat wij bezitten uitzonderlijk vertrouwelijk
is, het voer uit je hand komt halen en onverstoorbaar op het nest blijven zitten
al loop je er een halve meter voorlangs. Omdat ook wij niet alwetend zijn en we
elke dag nog leren van andere liefhebbers welke onze winkel weten te vinden,
zouden we erg blij zijn met elk idee om onze eieren te kunnen redden en te
zorgen dat er in de toekomst met deze vogels gekweekt kan worden, want zeg
nou zelf... Zijn het geen plaatjes van vogels?

V.V. De Kolibri 2016
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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 2016
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10 december TT vergadering en Prijsuitreiking
Aanwezig 31 leden incl bestuur
Opening:
Voorzitter ben Zwetsloot heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt doorgenomen. Na de vergadering korte pauze met verloting,
daarna prijsuitreiking.
Mededelingen:
- 4 afzeggingen voor deze avond: Filemon, Brandt, keizer en van Noord.
- Emiel was nog in het ziekenhuis. Hij heeft vingers verbrijzeld.
- Gerrit Wesseling had een kleine tia en is weer herstellende.
Ervaringen van de tentoonstelling
We lopen de aandachtspunten door en wie op- en/of aanmerkingen heeft
meldt zich.
Transport van/naar opslag door Luuk van Gent.
Dit is goed en snel verlopen. We hebben een nieuwe locatie en al het materiaal
staat nu op pallets geladen zodat dat met een heftruck in twee tellen in en uit
de vrachtwagen kan worden geladen.
Luuk heeft toegezegd dat hij volgend jaar weer het vervoer voor zijn rekening
neemt.
Verder alle dagen/activiteiten doorgenomen. Deze zijn allemaal zonder
problemen prima verlopen.
Financieel verslag:
Penningmeester Oege Rinzema heeft alle TT financiën doorgenomen.
We hebben op dit moment nog steeds een klein positief resultaat, maar er
komen nog een paar rekeningen binnen en ook nog wat sponsorgelden.
Rondvraag/mededelingen:
Ben: We hebben een plan om alle adverteerders eens wat extra aandacht te
geven in de vorm van een pot met 3 hyacinten en een kerst/nieuwjaarswens.
We komen altijd halen en wij vinden het tijd om ook eens wat te brengen.
Ben regelt de potjes etc. De mensen die de advertenties hebben opgehaald,
brengen alles rond. Zaal stemt in met deze actie.
Ben; We gaan in het maandblad een advertentiepagina voor de leden maken.
V.V. De Kolibri 2016
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Opzet wordt in kleur, 10 op 1 pagina, 7,50 voor heel jaar. Opgeven bij
Secretaris Arno Ooms. Naam, telefoonnummer, kweker van:…… en een
plaatje/foto erbij zou leuk zijn.
Con vd Ven: Complimenten voor de voorkant van het maandblad. Nu met juiste
kolibrie en mooi gekleurd. December was een test ivm plaatje op gele
achtergrond, januari zullen we alleen de vogel doen en februari in een wit
kader. (Idee Leo Noord)
Matthieu van Opstal: Is het mogelijk een TT kalender in het maandblad op te
nemen. Dat is tegenwoordig bij de bond niet makkelijk te vinden.
- Veel verenigingen mail iets naar de secretaris. Iedereen die mail ontvangt
krijgt ook die uitnodigingen.
- Voor volgend jaar komt er iets in het maandblad en op de website.
Sluiting:
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Opnieuw slecht broedseizoen voor de kolgans
Sovon Vogelonderzoek Nederland
4-dec-2015 - De meeste kolganzen zijn dit najaar zonder jongen uit de
Russische toendra teruggekeerd. Families die wel succesvol waren hebben
doorgaans maar 1 jong, zo blijkt uit tellingen in groepen ganzen in Nederland
en het grensgebied met Duitsland. Het magere broedseizoen van 2015 is een
bevestiging van een trend die al langer gaande is.
Weinig jongen
Tellingen in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Limburg en de grensstreek
van Duitsland laten tot nu toe zien dat zich in de groepen kolganzen ongeveer
11% jonge vogels bevinden. Veel paren hebben helemaal geen jongen, en de
paren die wel succesvol waren hebben doorgaans maar 1 jong (tot dusverre
63% van alle gecontroleerde paren). Meer dan 2 jongen is dit seizoen echt een
zeldzaamheid. Hoewel deze gegevens nog voorlopig zijn, is op grond van de
huidige steekproef (ruim 60.000 individueel gecontroleerde ganzen) al duidelijk
dat het broedseizoen in de Russische toendra niet goed is verlopen.
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Aandeel jonge kolganzen in
overwinterende groepen in
Nederland sinds 1960.
Gegevens 2015 voorlopig
(Bron: Kees Koffijberg, Sovon
Vogelonderzoek Nederland)
Dat kolganzen met minder jongen uit de toendra terugkeren gebeurt steeds
frequenter. Vanaf ongeveer 1995 zette een duidelijke afname van het
broedsucces in, die tot op de dag van vandaag aanhoudt. Aanvankelijk waren er
nog seizoenen met 20-30% jonge vogels, maar tegenwoordig komt het niet
meer boven de 20%. Opvallend is bovendien de opeenhoping van hele slechte
broedseizoenen sinds 2005. Het huidige broedsucces compenseert niet voor de
jaarlijkse sterfte, wat ook betekent dat de populatie als geheel niet meer
groeit. Resultaten van internationale tellingen laten zien dat de populatie
kolganzen die in de landen rond de Noordzee en in het Oostzeegebied

overwintert al sinds 2001 stabiel is. Fluctuaties in het aantal overwinterende
ganzen worden bij ons vooral bepaald door de weersomstandigheden. Alleen
aan de uiterste zuidwestgrens van het winterareaal (Engeland) is sprake van
een duidelijke afname, terwijl de aantallen in het noorden (Denemarken,
Zweden) tenderen naar een toename: een effect van de in het algemeen
zachtere winters.
V.V. De Kolibri 2016
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Kolganzen (Bron: Kees Koffijberg)
Slecht broedresultaat bij andere soorten
Het slechte broedsucces blijft dit seizoen niet beperkt tot de kolgans. Bij de
laatste hoogwatertelling in de Waddenzee en in het Deltagebied, half
november, werden onder de aanwezige rotganzen maar 2% jonge vogels
gezien: jonge vogels moest je met een lampje zoeken. Bij de kleine zwaan,
eveneens een soort die de afgelopen jaren met een structureel te laag
broedsucces kampt, worden op dit moment ook weinig families gezien. Voor
het weekeinde van 5/6 december staat voor deze soort een internationale
telling op het programma om een allesomvattend beeld te verkrijgen. Alleen bij
toendrarietgans lijkt de situatie iets beter, maar is de steekproef tot dusverre
nog te klein om een goed beeld te krijgen. Hetzelfde geldt voor de brandgans.
Broedsucces vaststellen in de winter
De gegevens zoals die hier worden gepresenteerd zijn mogelijk doordat bij
ganzen (en zwanen) de families door de winter heen intact blijven en de jonge
vogels heel goed van de volwassen vogels zijn te onderscheiden. Door heel
precies met een telescoop groepen ganzen individueel op jonge en volwassen
vogels te tellen krijg je dus een heel goed beeld van het broedsucces in de
voorbije zomer, zonder dat je de moeilijke reis naar bijv. de Russische toendra
hoeft te ondernemen. In Nederland beschikken we voor enkele soorten al sinds
de jaren zestig over dergelijke tellingen. Ze maken inzichtelijk hoe het
broedsucces in de loop van de tijd verandert. Gecombineerd met gegevens van
de vele aflezingen van geringde vogels stelt het ons in staat om te doorgronden
welke factoren schuilgaan achter de waargenomen aantalsveranderingen, zoals
de afname van de kleine zwaan en de stabilisatie van de kolgans.
Tekst, figuur en foto: Kees Koffijberg Sovon Vogelonderzoek Nederland

14 januari 2015
Alois van Mingeroet met zijn lezing :
Kweken, verzorgen, voeding en ziekten van niet
alledaagse vogels.
20:00 uur in ’t Victorhuis
V.V. De Kolibri 2016
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Wie kweekt wat?
Ben Zwetsloot
0252-16636
Kweker van:
Roodvleugelparkieten
En Pruimekoppen
Henk Haasnoot
0252 377097
Kweker van:
Neophema mutaties

Oege Rinzema
0252 220646
Kweker van:
Zebravinken

Arno Ooms
06 44048090
Kweker van:
Poicephalus soorten

K
Rein schoonderwoerd
0252-519992
Kweker van:
Brilvogels en buulbuuls

Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier.
V.V. De Kolibri 2016
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Roodborsten bezetten winterterritoria
Het is genieten van de prachtige herfstkleuren van dit moment. Er is één
geluid dat hier onlosmakelijk mee is verbonden: de melancholieke
herfstzang van de roodborst. Elke roodborst, man én vrouw, markeert
hiermee het winterterritorium.
Vanaf eind september, maar
vooral in oktober, stroomt
Nederland vol
met roodborsten. Meestal gaat
dat geleidelijk, maar dit jaar
was er rond 17 oktober sprake
van een ware invasie van
roodborsten. Omdat het in het
herkomstgebied Scandinavië
heel gunstig trekweer was
(wind in de rug, hoge
luchtdruk) besloten miljoen
trekvogels het erop te wagen. Boven de Noordzee en boven Nederland was het
echter zwaar bewolkt en regenachtig en daardoor onderbraken veel vogels hun
trek. Het miegelde daarom aan de kust, maar ook op veel plaatsen in het
binnenland, van de roodborsten. Dit resulteerde in taferelen waarbij roodborsten
elkaar constant op de huid zaten op plaatsen waar veel roodborsten op een
kluitje zaten; want roodborsten verdragen elkaar slecht in deze tijd. De dagen
erna trok een deel weer verder. Maar een ander deel blijft in Nederland om hier
te overwinteren en voegt zich bij onze broedpopulatie, waarvan een deel ook
hier blijft. Onze broedvogels overwinteren vooral in loofbossen. Naaldbossen
worden ’s winters verlaten. Een ander deel van de Nederlandse broedvogels
trekt weg, onder andere naar Spanje en Portugal.
Roodborst kent zijn buren
Het zijn de overwinterende roodborsten die nu in bossen, maar vooral in parken
en tuinen, zingen en een territorium bezetten. De zang kun je vooral op rustige,
zonnige dagen horen. Vaak vroeg in de ochtend, maar ook in de
avondschemering en in steden – zoals op het Rembrandtplein in Amsterdam –
soms zelfs wel ’s nachts. De herfstzang verschilt enigszins van die in het
voorjaar omdat hij rustiger wordt voorgedragen, de frases langer zijn en de zang
daardoor in onze oren wellicht wat melancholieker klinkt. Bijzonder is dat zowel
mannetjes als vrouwtjes tegen elke roodborst een territorium verdedigen,
ongeacht het geslacht. In de loop van de herfst zijn de grenzen voldoende
gemarkeerd, herkent elke roodborst zijn buren en neemt de zang af. Maar zodra
er een indringer verschijnt, begint een roodborst weer te zingen.
V.V. De Kolibri 2016
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Mobiel: 06 54 28 56 95

Spreuk van de maand:
Leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren. Troost is dat je er was,
uren, maanden, jaren?
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Vogels tellen in de Sahel
Miljoenen vogels, waaronder vele die we tot de 'onze' rekenen, overwinteren in
de Sahel. Waar ze precies zitten en wat ze er uitspoken: niemand die het weet.
Hoe pak je dit aan als je licht in de duisternis wil brengen?
Daarvoor moet je uit een bijzonder hout
gesneden zijn. Leo Zwarts, Rob Bijlsma
en enkele anderen deden het enkele
winters lang. Ze overwogen welke
methode te gebruiken en kwamen uit op
een in wezen eenvoudige, maar
bijzonder arbeidsintensieve variant.
Deze levert echter direct bruikbare en
betrouwbare resultaten op.
Boom voor boom
Op uitgekozen transecten bekeken ze
boom voor boom op de aanwezigheid
van vogels. Per boom werden uitgebreide metingen verricht van hoogte,
omvang, bebladering enzovoort. De heren zijn niet zo van de kleine steekproef
en hebben inmiddels bijna 308.000 bomen in de database zitten.
Tipje van de sluier
In bijna 99% van de bomen bleek geen enkele vogel te zitten! Des te
belangrijker voor vogels zijn de 1% bomen waar ze wel in kunnen foerageren.
Een bijna bizarre ontdekking waarbij het respect voor de onderzoekers niet
weinig toeneemt. Een boom uitgebreid bekijken en opmeten; nee, geen vogel en
dus op naar de volgende boom, alwaar...enzovoort. En dat in de Sahel, niet
gezegend met het meest aangename klimaat.
Onderzoek belicht
Over dit onderzoek in de Sahel verschijnt een uitgebreid artikel in Ardea. Rob
Bijlsma maakte een uitermate leesbaar uitreksel dat je hier kunt downloaden.
Het belicht niet alleen dit baanbrekende veldwerk, maar ook meer algemene
aspecten van het vogels tellen. Rob houdt er, zoals bekend, duidelijke meningen
op na...vergeet vooral niet de voetnoten te lezen!
En binnenkort...
Voor iedereen die zich afvraagt waarom toch zo veel vogels in de Sahel
overwinteren en niet een klein beetje verder zuidelijk, in qua klimaat en
vegetatie geschikter lijkende gebieden, is er goed nieuws. Dit raadsel wordt over
enkele dagen opgelost. Door hetzelfde team van gedreven onderzoekers. Hou de
site in de gaten.
V.V. De Kolibri 2016
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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 januari 2016.
V.V. De Kolibri 2016
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Aantallen groenpootruiters pieken in juli
Dat gierzwaluwen de komende tijd en masse wegtrekken is alom bekend.
Maar een andere veel minder bekende trekvogel van de zomer is de
groenpootruiter. Al in juli pieken de aantallen doortrekkers.
Soms hoor je het nog wel eens: juli is een stille vogelmaand. Ja, de vogelzang
verstomt snel…, maar daar is dan ook alles wel mee gezegd. Saai is juli
allerminst. Het broedseizoen is voor veel soorten nog in volle gang, overal
duiken juveniele vogels op en ook de trek uit noordelijke streken is al volop
bezig. De groenpootruiter is één van de vogelsoorten die nu massaal doorkomt.
Groenpootruiter (tekening:
Ruud van Beusekom)

Spectaculaire voorstelling
Als de Waddenzee bij Texel en Vlieland met hoogwater weer volloopt, zorg dan
dat je op tijd bij de Slufter bent. Zeg: twee, drie uur vóór hoogwater. Het
uitkijkpunt bij het Diepe Gat, aan de Oorsprongweg op Texel, is het toneel van
een spectaculair vogelgebeuren; hier kijk je uit over de
hoogwatervluchtplaatsen voor steltlopers. Ruim voor hoogwater trekken hier
veel wadvogels naar toe, waaronder groenpootruiters. Ze komen van
wadplaten als de Hengstenplaat en de Vlakte van Kerke waar ze voedsel
hebben gezocht en steken in groepen zuidwestwaarts het eiland over, soms
met tureluurs. De groenpoten verraden hun aankomst door het luide,
kenmerkende “tjuuh-tjuuh-tjuuh”, dat explosiever en korter klinkt dan de roep
van de tureluur. Vlak boven de uitkijkpost zwenken ze met grote snelheid naar
beneden en hoor je het suizen van de lucht door de vleugels. Daarna
V.V. De Kolibri 2016
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“overtijen” de groenpootruiters in de kwelders, waar ze wachten tot het
laagwater wordt en er weer gegeten kan worden.
Groenpootruiter (foto:
BirdPhoto)

Broeden in taigazone
Groenpootruiters vertrekken zodra het broedseizoen is afgelopen. Ze komen
uit Fenno-Scandinavië en Rusland, waar ze broeden in moerassen in de
taigazone, op natte heide en in hoogvenen. In juli zijn het nog uitsluitend
volwassen vogels, die hier hun slagpennen ruien. Een deel van de groenpoten
onderbreekt de rui om deze af te maken in de Afrikaanse
overwinteringsgebieden. Pas in augustus en september volgen de jongen. In de
Waddenzee kunnen wel tienduizend groenpoten verblijven, waarvan soms wel
tot drieduizend in de Slufter. In het binnenland worden hooguit tientallen
groenpootruiters gezien. Uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek
Nederland blijkt dat het goed gaat met de aantallen groenpoten die door
Nederland trekken. Die zijn de laatste decennia licht toegenomen.
Fletsgroene poten
De groenpootruiter is verwant aan de gelijkende zwarte ruiter en tureluur maar
is duidelijk groter en steviger dan deze twee. Hij foerageert op onder meer
garnalen, kleine slakjes, wormen en in de broedtijd ook insecten. Visjes, zoals
brakwatergrondels, eten ze ook. Groenpoten kunnen soms fanatiek achter snel
wegschietende prooien aan rennen, een leuk gezicht. Stel je van de groene
poten niet veel voor: die zijn fletsgroen.
Tekst en tekening: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: Birdphoto.nl
V.V. De Kolibri 2016
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Vogelvereniging De Kolibri wenst u
een gelukkig 2016. Hopelijk wordt
het voor u ook een goed kweekjaar.
Huiszwaluw broedt steeds vaker in huiszwaluwtil
Een huiszwaluwtil is een soort dakoverstek op een paal. Huiszwaluwen kunnen
zo’n plek gebruiken om hun nesten onder te bouwen. Want huiszwaluwen
blijken niet meer overal welkom. Steeds meer huiszwaluwtillen raken bewoond.
Huiszwaluwnest in
huiszwaluwtil (Bron: Koos
van de Mortel)Tussen de
jaren zestig en tachtig van de
vorige eeuw is de
huiszwaluwpopulatie in ons
land met zo’n 70%
afgenomen. Vanaf 1990 is er
weer een lichte toename.
Desondanks is aandacht voor
hun bescherming nodig:
vanwege vermeende overlast
V.V. De Kolibri 2016
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worden hun nesten nog te vaak verwijderd of wordt de nestbouw op allerlei
manieren verhinderd. Om huiszwaluwen aan extra nestgelegenheid te helpen
zijn er daarom in Nederland vanaf 2008 inmiddels 139 huiszwaluwtillen
geplaatst.
Jaarlijks wordt de bezetting van deze tillen genoteerd. In 2015 hebben
huiszwaluwen in 21 tillen gebroed. Daarmee neemt de bezetting langzaam toe,
van 2,7% in 2010, 4,5% in 2011, 8,5% in 2012, 9,8% in 2013 en 12,3% in 2014
tot 15,1% in 2015. Doordat eenmaal bezette tillen meestal de volgende jaren
bewoond blijven én er jaarlijks een paar nieuw bezet raken zal de
bezettingsgraad naar verwachting ook de komende jaren blijven stijgen.
Om bezet te raken blijkt de aanwezigheid van broedende huiszwaluwen in de
directe omgeving van het grootste belang. Bij de helft van de bezette tillen
broedden al huiszwaluwen binnen hooguit enkele tientallen meters, bij de andere
helft was de afstand hooguit 300 meter. Maar ook dan is de kans op bewoning
beperkt; huiszwaluwen blijken grillig in de keuze van hun nestplaatsen.
Huiszwaluwtillen in Nederland (Bron: Lars
Soerink)Lokgeluid lijkt de kans op bezetting iets
te vergroten. Bij minstens 30 tillen is ooit
lokgeluid geprobeerd. Daarvan zijn er 6 (20%)
bezet geraakt. Van de 109 tillen zonder
lokgeluid is dat 15%. Bij gunstig gelegen tillen
die al enige jaren staan kan lokgeluid de
zwaluwen misschien net over de streep trekken
om aan de til aan de nestbouw te beginnen.
De komende jaren zal blijken of bij kritische
plaatsing van huiszwaluwtillen een bezetting
van 20 tot 30%, zoals wel gemeld voor
huiszwaluwtillen in Duitsland en Zwitserland, ook in Nederland haalbaar is.
Ondertussen kunnen huiszwaluwkolonies ook met eenvoudiger maatregelen
geholpen worden, zoals het bevorderen van hun acceptatie door voorlichting
(folders, media) en het bijplaatsen van kunstnesten onder bestaand dakoverstek.
Kijk hier voor een factsheet over huiszwaluwen. Met vragen kunt u mailen naar
zwaluwtillen@gmail.com. Huiszwaluwtillen kunnen zelf gebouwd worden en
zijn ook beschikbaar via Vivara Pro.
Tekst: Wilfried de Jong en Will van Berkel, i.s.m. Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Patrick Palmen (Vivara Pro); Lars Soerink (Vilda)
Kaart: Wilfried de Jong / Nederlandse Huiszwaluwtillen Monitoring
V.V. De Kolibri 2016
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
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Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Tortelduivenvoer
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee

€ 27,50
€ 23,75
€ 21,00
€ 23,00
€ 23,50
€ 32,00
€ 30,00
€ 23,50
€ 22,50
€ 18,50
€ 19,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 9,75
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€ 14,50
€ 25,00
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Ook Himbergen en Witte molen voerders
En Europese cultuur vogelzaden van
Jan Koenings
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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Samengaan of de stekker eruit
Laat ik mij als (rayon)voorzitter maar weer eens bezighouden met wat er een
beetje speelt in vogelland, al heb ik ook het idee dat sommigen eigenlijk niet
willen weten dat het niet zo goed gaat met hun club of vogelclubs in het
algemeen.
Tijdens de rayonvergadering van september en ook in onze Vogels gaat het er
nogal eens over, over samengaan. De NBVV en de ANBVV hebben eindelijk de
handen ineengeslagen en praten over samenwerken. Als je in onze Vogels van
oktober een beetje tussen de regels door leest, blijkt wel dat het bestaan van
de ANBVV een beetje aan een zijden draadje hangt. Ook daar speelt het krijgen
van bestuursleden een grote rol in, dus gaan ze samenwerken. In ieder geval
wordt Vogel 2016 daar het grote voorbeeld van en er zal op ten duur echt wel
één vogelblad komen en één bond. Wat ik persoonlijk ook een logische stap
vind.
De hobby van vogels houden wordt nu eenmaal minder. Waar dat aan ligt, kan
menigeen wel opsommen en eenieder heeft ook daar weer een mening over. Ik
schrijf dit stukje vanaf mijn pc, dat was een 15 jaar geleden nog anders. Nog
langer geleden gingen ze op de fiets of brommer naar de vereniging.
Tegenwoordig gaat alles per auto, dus afstanden zijn kleiner (enkeling op de
scooter), tuinen zijn kleiner en vakanties zijn nu eenmaal belangrijker dan thuis
vogeltjes houden. Zo zijn er nogal wat dingen op te noemen waarom het
allemaal minder wordt.
Heel wat verenigingen, ook in ons rayon, kampen toch met te weinig vogels
voor de show en of het nog wel haalbaar is deze te organiseren, laat staan een
goed bestuur bij elkaar houden of krijgen. Voor sommigen zal er in de toekomst
toch op een of ander manier samen moeten worden gewerkt of samen shows
of contactavonden houden. Als dat niet gebeurt, zullen er in de toekomst nog
een aantal verenigingen wegvallen. Voordat er gepraat wordt, worden de
eerste muren al weer opgestapeld van: Waar moet al het materiaal heen en
waar houden we show en hoe gaat de (nieuwe)club dan heten? Meest is het
dan toch makkelijker om gewoon de stekker eruit te halen en van het
overgebleven geld wordt nog een keer gefeest en de rest gaat naar een of
ander goed doel. Dat scheelt ook een hoop gezeur van leden die 50, 25 of 2 jaar
lid zijn.
Ik kom op heel wat vogelshows, ook daar zie je het aantal vogels dalen.
Noordwijkerhout had dit jaar een uitzondering met maar liefst 100 vogels
meer.
Dit jaar hebben wij zo’n 585 vogels op onze show ingeschreven door 9
verenigingen. Dat betekent dat er 4 verenigingen op een of andere manier niet
V.V. De Kolibri 2016
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meedoen. Toch een mooi aantal vogels en het komen kijken waard. Maar ook
bij ons loopt het aantal inzenders en aantal vogels langzaam terug. De redenen
zijn altijd wel te vinden, maar toch moeten het er niet nog veel minder worden.
Laat ik wel even zeggen dat onze club nog gezond is met nog heel wat
medewerkers, al is het ook moeilijk om weer nieuwe bestuursleden of
commissieleden te vinden, laat staan wat jongere mensen.
Laatst zei ik nog tegen een bestuurder: “Over 10 jaar zijn deze medewerkers er
zeer waarschijnlijk niet meer”. Het antwoord was: “Dat zeiden wij ook 10 jaar
geleden en we zijn er nog.” “En over nog eens 10 jaar dan?” Toen werd het stil.
Veel van onze medewerkers zijn de 60 gepasseerd en helaas moeten we ieder
jaar wel afscheid nemen van een of meerdere van hen. Nieuwe aanwas is niet
voor het oprapen.
De afgelopen jaren zijn er al heel wat verenigingen gestopt: Leimuiden,
Langeraar, Bodegraven en van Leiden is er nog maar één over.
Waar blijven die leden, vragen ze dan aan mij. Meerdere leden waren ook al
ergens anders lid, sommigen hadden al geen vogels meer, dus worden ook
geen lid meer en een aantal worden zwevend lid, omdat ze zogenaamd
principieel bezwaar hebben om lid te worden bij een club in de buurt. Ze
kunnen dan bij de bond ringen bestellen en meedoen aan bijzondere, district,
nationale en bondsshow.
Ze betalen geloof ik bijna of net zoveel als bij een plaatselijke vereniging, alleen
hoef je niet meer naar clubavonden en vergaderingen. Naar ik meen een mes in
de rug van de afdelingen.
Wat gaan we hieraan doen als bestuur en ook leden van de Diamantvink? Laten
we onze vereniging naar buiten toe laten zien dat we een gezellige club zijn
met nog contactavonden, met een spreker over vogels en geen bingo of
raddraaiers.
Een club die zijn 60-jarig bestaan volgend jaar groots viert en voor de derde
maal een districtsshow weet te organiseren. Het rayon doet als niemand wil en
medewerkers er gewoon zijn, ook als ze nergens of niet in een commissie
zitten.
Met alleen leden uit Roelofarendsveen of Oude Wetering je vereniging
draaiend houden lukt niet, dus ook leden van daarbuiten en leden waarvan de
vereniging stopt, zijn bij ons welkom. Ze kunnen meedoen met een prachtige
tentoonstelling, met een grote variaties aan vogels. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd en natuurlijk medewerkers en de voorzitter, och die neem je maar op
de koop toe.
Tot zover mijn overweging.
Uw (rayon)voorzitter: Hans van Egmond
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Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Tropen
Tropen
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Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen

Valkparkieten
Valkparkieten
Veelkleuren
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Binsen astrilde
Blauwkop blauw fazantje
Borneo bronzeman
Ceres amadine
Cubavink
Diamantvink
Diamantvink
Diamantvink
Dornastrilde
Driekleur glansspreeuw
Driekl papegaaiamadine
Glansekstertje
Gordelgrasvink
Gordelgrasvink
Gordelgrasvink
Goudbuikje
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine

Tropen
Tropen
Tropen
Tropen

Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine

R.Rotteveel
G.P.M.Ruigrok
E.C.Hulsebosch
M.van Duin
J.P.C.M.Nederpel
O.Rinzema
C.G.A.v.d.Ven
P.v.d.Zwart
J.C.Elstgeest
O.Rinzema
O.Rinzema
S.v.Duijn
C.G.A.v.d.Ven
W.P.Anthonissen
G.P.M.Ruigrok
C.G.A.v.d.Ven
O.Rinzema
J.P.C.M.Nederpel
M.G.v.Gent
O.Rinzema
O.Rinzema
Chr.Verdegaal
P.v.d.Zwart
O.Rinzema
W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
M.G.v.Gent
A. Lommerse v.d.
Hulst
L.Noort
G.P.M.Ruigrok
J.Witteman

06-14965884
0252-517013
0252-523565
06-12678579
06-51612036
0252-220646
0252-374150
0252-376077
023-5848543
0252-220646
0252-220646
0228-541542
0252-374150
0252-375668
0252-517013
0252-374150
0252-220646
06-51612036
0252-212616
0252-220646
0252-220646
0252-373531
0252-376077
0252-220646
0252-375668
06-12678579
023-5848543
0252-212616
0252-372337
06-51334231
0252-517013
0252-518983

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
Henk Haasnoot
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Tapuit onderzoek

De Tapuit is als broedvogel in Nederland binnen enkele tientallen jaren sterk
afgenomen. Van de duizenden paren in de jaren zeventig bleven er 250-290 over
in 2010. De verpreiding blijft tegenwoordig vrijwel beperkt tot de noordelijke
helft van het land. Wat zijn de oorzaken?
Onderzoek
Bij het onderzoek naar de afname van de Tapuit werkt Sovon nauw samen met
Stichting Bargerveen. Het onderzoek spitst zich toe op broedsucces, overleving,
voedsel en habitatgebruik. Veldwerk vindt plaats in de duinen van NoordHolland en het Aekingerzand in Drenthe.
Habitatfactoren
De belangrijkse reden voor de sterke afname als broedvogel is landschappelijke
verandering. De Tapuit zoekt al lopend over de grond zijn voedsel. Lage, open
en kruidenrijke vegetaties zijn in de duinen en in heidegebieden echter
vervangen door hoge gesloten grasvegetaties of struwelen. Dit is een gevolg van
'vermesting' (hoge stikstofdepositie) en afgenomen konijnenvraat (gedecimeerd
door opeenvolgende ziektes).
Recreatie
Intensieve recreatie blijkt een aanvullende factor van betekenis te zijn. In
duingebieden ten zuiden van Den Helder bleken Tapuiten in afgesloten delen
een 3-4 maal hogere dichtheid te hebben dan in opengestelde gebieden. Binnen
opengestelde gebieden zijn er weer verschillen tussen delen met maar één fietsof wandelpad en delen met een netwerk van paden (en daar is de dichtheid het
laagst). Waarnemingen bij nesten op de Veluwe suggereren dat er op dagen met
drukke recreatie onvoldoende voedsel voor de nestjongen wordt aangebracht.
Let op kleurringen
Wij roepen vogelaars op om goed te letten op kleurringen bij Tapuiten in de
Noordhollandse duinen. Waarnemingen van gekleurringde Tapuiten die zich
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elders als broedvogel vestigen zijn erg waardevol voor ons onderzoek. Geef
dergelijke waarnemingen daarom zo snel mogelijk aan ons door, ook als de
kleurringcombinatie niet (volledig) is afgelezen. We kunnen er dan eventueel
zelf nog achteraan gaan.
Geef kleurringen door aan Frank Majoor »
e-mail: frank.majoor@sovon.nl

Trekvogels onderweg vaak nauwelijks beschermd
Trekvogels zitten wereldwijd in de knel omdat veel leefgebieden waar ze op
hun trekroutes voedsel zoeken of rusten niet of nauwelijks worden
beschermd. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in Science.
Ook veel Nederlandse trekvogels hebben het om die reden zwaar en staan
op de rode lijst. Wereldwijd zijn bij meer dan de helft van de
trekvogelsoorten populaties sterk achteruitgegaan.
Meer dan 90 procent van alle trekvogels zet
tijdens hun jaarlijkse trek poot aan de grond
in leefgebieden die niet of nauwelijks
worden beschermd tegen ontbossing, jacht
en andere menselijke activiteiten. Bij meer
dan de helft van de vogelsoorten zijn
populaties daardoor afgenomen. Dit blijkt
uit onderzoek van universiteiten in Australië
en Engeland samen met BirdLife
International en World Conservation Society
dat deze week in Science is gepubliceerd. Het onderzoek onthult pijnlijk
duidelijk dat trekvogels in uitgestrekte delen van hun trekroutes niet of
nauwelijks worden beschermd. Landen in Noord-Afrika en Centraal Azië
spannen de kroon in gebrek aan beschermde gebieden voor trekvogels. Maar
ook bijvoorbeeld de VS en Canada doen het slecht.
Achteruitgang van vogelpopulaties
“Van meer dan de helft van alle trekvogels is de populatie de afgelopen dertig
jaar achteruit gegaan, voornamelijk dankzij ongelijke en ineffectieve
bescherming langs hun trekroutes”, zegt onderzoeker Dr. Claire Runge van de
University of Queensland. “Een gemiddelde trekvogel is afhankelijk van veel
verschillende leefgebieden onderweg voor voedsel, rust en voortplanting. We
kunnen bijvoorbeeld de broedgebieden wel heel goed beschermen, maar als er
ergens anders op de trekroute serieuze bedreigingen zijn, kan de hele populatie
alsnog zwaar getroffen worden. De zwakste schakel van de ketting is dus
bepalend.” Neem bijvoorbeeld onze eigen grutto’s die jaarlijks minimaal 10.000
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kilometer afleggen over land en zee. Ze krijgen niet alleen in ons land te maken
met intensieve landbouw (vroeg en vaak maaien, te lage waterstand, kale weides
zonder bloemen), waardoor ze al nauwelijks jongen groot krijgen. Maar ook op
hun trekroute moeten ze ook nog eens veranderd landgebruik, drooggelegde
moerassen, illegale jacht en windmolens trotseren. Het aantal grutto’s neemt dan
ook zienderogen af.
Haperende bescherming
De studie laat meer schokkende cijfers zien. Van de 1451 trekvogelsoorten,
hebben er 1324 onvoldoende bescherming op minimaal een deel van hun
trekroute. Ook werden 8200 Important Bird and Biodiversity Areas (belangrijke
vogelgebieden) onderzocht. Slechts 22 procent van deze gebieden blijkt volledig
beschermd te zijn, en 41 procent overlapt slechts gedeeltelijk met beschermde
gebieden. De onderzoekers stellen dan ook dat voor het overleven van sommige
vogelsoorten het noodzakelijk is dat er nieuwe en beter beschermde
natuurreservaten gecreëerd zullen moeten worden.
Co-auteur professor Richard Fuller: “Bijvoorbeeld Duitsland heeft beschermde
gebieden voor 98 procent van de trekvogels die hun grens passeren. Maar
minder dan 13 procent van de Duitse trekvogels is adequaat beschermd op hun
trekroutes. Het heeft dus weinig nut in Europa trekvogels te beschermen, als ze
op een ander deel van hun trekroute buiten Europa hun leefgebieden kwijtraken.
Dan zullen veel vogelsoorten alsnog ten onder gaan.”

Internationale actie bittere noodzaak
Het enige wat de toekomst voor veel trekvogels veilig kan stellen is
internationale samenwerking tussen overheden en gerichte bescherming langs de
gehele trekroute. Want trekvogels beschermen heeft pas zin als je knelpunten
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langs de hele trekweg in kaart hebt én wegneemt. Precies de reden dat
Vogelbescherming Nederland zich samen met BirdLife International daarvoor al
jaren inzet. Vogelbescherming richt zich met enkele Europese en Afrikaanse
BirdLife-partners daarbij zo praktisch mogelijk op bescherming van gebieden
langs de East Atlantic Flyway (de trekroute vanuit Nederland naar West- en
Zuidelijk Afrika). Dat heeft al veel opgeleverd voor de bescherming van ‘onze’
trekvogels. Zo zijn bijvoorbeeld leefgebieden in West-Afrika en Marokko de
laatste jaren beter beschermd en zijn er nieuwe beschermingsorganisaties
opgericht die de lokale bevolking bewust en enthousiast maken voor de
bescherming van vogels. Maar anderzijds is er nog heel veel te doen en daarom
blijft Vogelbescherming Nederland zich inzetten voor een betere internationale
samenwerking om de leefgebieden onderweg voor deze kwetsbare groep vogels
wereldwijd te beschermen. Dit nieuwe onderzoek toont opnieuw aan dat zulke
gecoördineerde wereldwijde actie bittere noodzaak is.

Regering biedt weidevogels de helpende hand
De nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam is met een plan van aanpak
gekomen hoe we de achteruitgang van de weidevogels kunnen stoppen.
Vogelbescherming reageert verheugd dat de regering erkent dat het
Nederlandse weidelandschap cruciaal is voor het voortbestaan van
weidevogels, waaronder de grutto. De plannen van de staatssecretaris zijn
een goed begin, maar om de weidevogels te redden is een grotere
inspanning nodig.
De grutto is niet voor niets recent door het
Nederlandse publiek tot Nationale Vogel
gekozen: geen soort die zo bij ons land hoort
als deze weidevogel. Maar ook geen groep
vogels waar het zó slecht mee gaat. Al
decennia lang holt het aantal weidevogels in
ons land achteruit, als gevolg van de steeds
intensiever wordende landbouw. Soorten
als grutto, veldleeuwerik enscholekster zijn
sinds 1990 met meer dan 60% afgenomen (58%, 61% en 66%).
Weidevogelboeren
Om de weidevogels voor uitsterven te behoeden is dus een grote inspanning en
veel geld nodig, meer dan de staatssecretaris beschikbaar stelt.
Vogelbescherming en andere natuurorganisaties zijn al tientallen jaren bezig met
bescherming van en onderzoek naar weidevogels. Inmiddels weten we precies
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hoe we deze vogels kunnen redden; onze weidevogelboeren laten dat dagelijks
zien. De regering hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden.
Kerngebieden
Door de achteruitgang van de weidevogels zijn ze vandaag de dag met name nog
te vinden in een aantal kerngebieden in Friesland, Noord Holland en Utrecht.
Om op korte termijn concreet resultaat te boeken doet de staatssecretaris er goed
aan om te investeren in deze kerngebieden en tegelijkertijd samen te werken met
andere partijen die betrokken zijn bij dit probleem: de zuivelfabrikanten en
natuurorganisaties. Het geld, 10 miljoen euro, kan beschikbaar gesteld worden
voor melkveehouders die rekening houden met de weidevogels op hun land,
maar hulp kunnen gebruiken.
Red de Rijke Weide
Het uitsterven van de weidevogels is te voorkomen en het is goed dat de
regering dat signaleert. Maar het zou zonde zijn om alle kennis en kunde die de
afgelopen decennia verzameld zijn te negeren en daardoor kostbare tijd verloren
laten te gaan. Op redderijkeweide is meer te lezen over hoe we de weidevogels
voor Nederland kunnen behouden.

Natuurorganisaties stellen Ministerie van Economische
Zaken in gebreke vanwege zoutwinning Waddenzee
Vogelbescherming Nederland, De Waddenvereniging en
Natuurmonumenten en hebben het Ministerie van Economische Zaken in
gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek van mei dit jaar. De
natuurorganisaties hebben vijf maanden geleden al gevraagd om alle
informatie die het ministerie heeft over de zoutwinning onder de
Waddenzee. Woordvoerder Ester Kuppen namens de natuurorganisaties:
"We hebben er best begrip
voor dat het ministerie tijd
nodig heeft om de gevraagde
informatie te verzamelen.
Maar nu vijf maanden later
nog steeds niet duidelijk is
wanneer de informatie wordt
geleverd, is ons geduld echt
op."
Een WOB-verzoek is een
vraag om informatie van een
overheidsorgaan, waarbij een
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beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Officieel hoort
een overheidsorgaan een WOB-verzoek binnen maximaal acht weken af te
handelen. Die termijn is inmiddels ruimschoots verstreken. Het ministerie heeft
nu twee weken om de informatie alsnog aan te leveren. Als dat niet lukt, wordt
er een dwangsom van kracht. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en
Vogelbescherming Nederland hebben het WOB-verzoek ingediend om meer te
weten te komen over hoe het ministerie tot haar besluit is gekomen om
vergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee.
Zoutwinning bedreigt grote aantallen wadvogels
Het Ministerie van Economische Zaken verleende op 12 mei de definitieve
vergunningen voor zoutwinning onder de Waddenzee. De Waddenvereniging,
Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland zijn in beroep gegaan
tegen deze vergunningen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State
dit beroep gaat behandelen. De natuurorganisaties zijn er niet van overtuigd dat
de zoutwinning geen schade zal veroorzaken aan de waddennatuur. Zoutwinning
veroorzaakt bodemdaling. Zoutbedrijf Frisia en het Ministerie denken dat de
natuurlijke processen in de Waddenzee die bodemdaling helemaal op kunnen
vangen. De natuurorganisaties betwijfelen dat. De zoutwinning moet plaats gaan
vinden onder de Ballastplaat. Deze plaat is juist heel belangrijk voor grote
aantallen wadvogels. Als de zandplaat zakt, is er minder voedsel beschikbaar
voor deze vogels.
Geen mijnbouw in gebied met Werelderfgoedstatus
De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland
vinden dat er helemaal geen mijnbouw moet plaatsvinden onder een
natuurgebied van wereldklasse. Daarbij zijn er voldoende alternatieven. Het zout
kan gemakkelijk ergens anders worden gewonnen. In Duitsland wordt notabene
zout in de Eems en de Waddenzee geloosd als afvalproduct. De Waddenzee is te
belangrijk om op het spel te zetten. Daarom blijven de natuurorganisaties zich
verzetten tegen de winning.

14 januari Alois van Mingeroet
Kweken, verzorgen, voeding en ziekten
van niet alledaagse vogels.
20:00 uur in ’t Victorhuis
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