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Prijzencommissie
T. Zwetsloot (Toos) /
M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)
van Gendtlaan 37
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mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt
P. vd Berg (Piet)
Helmstraat 16
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geen E-mail
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H.J. Haasnoot (Henk)
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H. Haasnoot, A. Weijers,
C. de Mooij, J. Floris,
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Piet vd Berg
O/M
Gerrit Wesseling
O
Theo Hogervorst
O/M
Willem Anthonissen O
J. Floris
M
E Hulsebosch
M
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In geval van overgenomen
artikelen is de vereniging niet
aansprakelijk. Alle ingezonden
kopy blijft voor verantwoording
van de auteurs.
Ingrid Wesseling

Loterij

www.dekolibri.com
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.

Uitgifte maandblad oktober 2019 medio
28 september 2019
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Nieuw seizoen,
Wij zijn een paar dagen weg geweest en bij terugkomst lag er een
enveloppe in de bus. En ja hoor de eerste uitnodiging van Hazerswoude
om in te schrijven voor hun landelijke vogeltentoonstelling. Het eerste
wat ik dacht het feest gaat weer beginnen. Dat wordt extra onderstreept
doordat wij morgenavond ook weer een bestuursvergadering hebben.
Ongetwijfeld komen daar weer allerlei zaken aan de orde die voor het
komende seizoen van belang zijn.
Er zijn wat wijzigingen voor het komende seizoen. Het eerste wat opvalt is de nieuw
sluitingstijd van de vogelmarkt. Deze sluit om 14.30 uur, een halfuur eerder dan we gewend
zijn.
Dan wordt er in het maandblad nog enkele medewerkers gevraagd. Zoals organisator fietstocht
voor volgend jaar, of moeten we dit maar helemaal afschaffen. Nog een medewerker voor de
middag om de vogelmarkt te helpen opruimen. Zoals u ziet het seizoen begint weer en u bent
alweer hard nodig om de vereniging in stand te houden. Doe u best.
In de krant las ik een heel stuk over het stikstofprobleem wat wij met z’n allen hebben. De
natuur wordt zwaar aangetast. Verschillende bouw- en wegenprojecten mogen niet meer
doorgaan. Volgens de krant hebben wij ons zelf in de nesten gewerkt door zoveel kleine
natuurgebieden te realiseren in ons land zodat we geen kant meer op kunnen. De
milieubewegingen hebben daar een groot aandeel in gehad.
Momenteel ontvang ik geregeld berichten van PVH platform Verantwoord Huisdierenbezit over
de lijst van te houden vogels. Deze is nog steeds niet gereed. Wel maken verschillende groepen
zich hard om deze lijst zo beperkt mogelijk te laten zijn. Ik hoop dat de verschillende bonden
zich hard maken voor ons. Zodat wij in de toekomst gewaarborgd zijn om onze hobby te blijven
uitvoeren. En niet zoals bij het stikstof gebeuren wij met een kater zitten.
Aanstaande 12 september komt Cees Diepstraten voor een vogelkeuring weer naar onze eerste
ledenavond van het seizoen. Ik hoop u allen daar weer te ontmoeten.

Voor de tafelkeuring, graag enkele vogels meenemen.
Graag opgeven aan secretaris welke soorten u meeneemt ivm voorbereiding.
Graag tot de volgende keer.

B. Zwetsloot vrz.
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Agenda 2019

V.V. De Kolibri

Let Op !!
Nieuwe tijd Vogelmarkt
11.30 uur tot 14.30 uur

12 september Openingsavond (Cees Diepstraten Tafelkeuring)
Voor ons een goed moment om de aandachtspunten eens goed te belichten
met het oog op onze komende tentoonstelling.
Vraag van Cees: Neem zelf vogels mee. Maakt niet uit jong, oud, gekocht, gekweekt.
Geef even door aan secretaris wat je mee gaat nemen ivm enige voorbereiding.
20.00 uur Locatie ‘t Victorhuis Noordwijkerhout
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
14 september Braderie Voorhout, Kolibristand in de Herenstraat
28 september Vogelmarkt
11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
10 oktober
TT-vergadering + Open Podium
17 oktober
Bingoavond
26 oktober
Vogelmarkt
30 oktober
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
31 november TT Keuring (organisatie)
01 november TT-opening
20.00 – 22.00 uur
02 november Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
03 november Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
03 november Uitkooien
17.00 uur
14 november Sprekersavond (Piet Barnhoorn, Vogels in de natuur)
30 november Vogelmarkt
12 december Uitreiking prijzen TT
28 december Vogelmarkt

Molenkamp
Zwart
Duijn
Noort
Berkel
Houtman
V.V. De Kolibri 2019

S.
P. v.d.
A. van
L.
J.H.M.
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Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Sassenheim
4

3-9
7-9
8-9
11-9
20-9
24-9
Noordwijkerhout

Wie vindt het leuk om een taak
binnen de vereniging op zich te
nemen.
- Materiaalcommissaris
- Organisatie Fietstocht
- Organisatie Jaarlijks dagje
uit
Geef je op bij het bestuur. Het
kan natuurlijk een persoon zijn
maar ook een groepje. Vele
handen maken licht werk !!

5 3 8
9

2
5
6
4 1
7
3
9 6
5
9 8
2 1
7
1 6
9
8
4 1
6
6
7
3
5 9 2

Spreuk van de maand:
Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeft.
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Waarom ook u een minivijver wilt: in 7 stappen naar een oase
Een libelle vliegt langs, de watersalamander duikt onder en de winterkoning baddert in de zon.
Een vijvertje is echt een verrijking van iedere (mini)tuin. Neem daarom een middagje en maak
een minivijver. U hoeft zich nergens in te verdiepen. Lees dit artikel en volg de stappen, dan
komt het goed.
Een explosie van leven, dat garandeert een minivijver in uw tuin. Zo helpt u de natuur een
handje, want een vijvertje is niet alleen goed voor tuinvogels; ook wilde bijen en andere
insecten komen drinken. En in de avondschemering met wat geluk een egeltje. Het staat ook
nog supergezellig en past overal, zelfs op een balkon. Maak dus een minivijver, het is in een
paar uur gepiept!
Met een vijvertje helpt u de natuur een handje: de insecten, reptielen, amfibieën, zoogdieren
én vogels!
Stap 1. De plek
Denk na over de juiste plek voor een
minivijver. Waar staat hij mooi? Of: is
er in de tuin nog een kale plek met
niks? Waar is het niet te heet, maar
voldoende licht voor waterplanten?
En, is hij in de voortuin niet gevaarlijk
voor jonge kinderen die toevallig
langslopen?
Dit minivijvertje is gemaakt in een
grote plantenbak.
Stap 2. Een bak
Vind of koop iets dat dienst
kan doen als vijver. Denk aan
een grote plantenbak
(vierkant, rechthoekig of
rond), een afwasteil of
cementkuip. De enige
voorwaarden zijn dat de bak
waterdicht is, vorstbestendig
en minimaal zo’n 30
centimeter diep.
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Stap 3. De planten
Ga naar een tuincentrum en koop een stuk of drie
waterplanten (2,50 tot 5,- euro per stuk). Vraag na of ze
vorstbestendig en inheems zijn en niet te groot. Mooie
soorten zijn watermunt, watervergeet-me-nietje en
penningkruid. (Op de terugweg schept u een paar blaadjes
eendenkroos uit een sloot.)
Waterplanten staan in een soort mandje en zijn er voor
verschillende niveaus: drijven, helemaal onder water of alleen
met de voeten in het water. Koop er in elk geval één die
onderwater gaat en het water zuurstofrijk en schoonhoudt. Zet hem met mandje en al op de
bodem. De voeten-in-het-water types staan met hun mandje op een (bak)steen.
Stap 4. Een gat
Graaf een gat zo groot als de bak
die u hebt uitgekozen. Bij een
minivijver valt dat best mee. Die
paar emmers grond raakt u kwijt
onder een struik. Een decoratieve
bak zoals een halve waterton kan
ook op de stoep of het balkon.
Reken dan niet op kikkers en egels,
maar vogels en libellen zijn nog
steeds blij, mits u ondiepe
gedeeltes maakt met stenen. De libellen en juffers zijn altijd blij met een vijvertje, ingegraven
of niet.
Stap 5. Het plaatsen
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Zet de bak leeg in het gat en vul de
aarde rondom aan zodat hij stevig ligt.
De vijver mag iets boven de grond
uitsteken, maar hoe lager, hoe
gemakkelijker het is voor dieren die
ervan gebruikmaken. Leg er stenen
omheen en in, zodat de
watersalamanders en kikkers een
trapje hebben om in en uit de vijver te
Noordwijkerhout

klimmen, de vogels een ondiep stukje om te badderen en de egels niet verdrinken. Schep geen
aarde op de bodem, want dat garandeert wildgroei van algen.
Leg stenen in de vijver, als een trapje, waardoor (kleine) kikkers en andere dieren eruit kunnen
klimmen.
Stap 6. Het water
Vul de vijver met water. In het begin kunnen er algen in de vijver groeien. In dat geval: geen
paniek, u vist ze eruit met een stok en na een tijdje stabiliseert het mini-ecosysteempje en
heeft u er geen last meer van. In de zomer is het soms nodig wat water erbij te gieten.
Stap 7. De dieren
De dieren komen vanzelf, u hoeft er
niets aan te doen. Groene en bruine
kikkers, padden en watersalamanders
hebben een soort zesde zintuig voor
vijvertjes. Na een tijdje weten ze die
bijna altijd te vinden – waar ze dan ook
vandaag moge komen. De kans is groter
als er ook planten langs de oever staan
die voor beschutting zorgen. De juffers,
libellen, bijen en vlinders maken daar ook graag gebruik van.
Bruine en groene kikkers, padden en watersalamanders hebben een zesde zintuig voor
vijvertjes.
U ploft tevreden neer in een tuinstoel, koud drankje erbij en voeten omhoog. Het werk zit
erop. Een laatste kritische blik misschien: het ziet nog wat kaal, die planten zullen toch wel
groeien? Maar, hé, wat is dat? Ga weg! Daar zit meteen al een bij te drinken! En wat beweegt
daar?
De Kuifmees
De kuifmees is een echte Europese vogel. Dat een vogel
alleen op één continent voorkomt is heel uniek en komt
weinig voor. Deze territoriale vogels zijn natuurlijk te
herkennen aan hun opvallende kuif. Deze zwart met witte
kuif is opgezet, maar kan nog rechter omhoog gaan staan
bij opwinding. Zowel mannelijke als vrouwelijke
kuifmezen hebben deze kuif. Verder zien ze er ook hetzelfde uit. De kop van de vogel is zwart
met wit. De rest van de vogel is bruin met wit. Vooral de onderkant van de vogel is wit. Dit is
meestal niet helder wit, maar eerder licht bruin of beige. De kuifmees is geen grote vogel.
Eenmaal volwassen is de vogel ongeveer 11 centimeter groot
V.V. De Kolibri 2019
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 september 2019.

Heb je een vraag of wil je informatie over een product of
mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij
zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je
telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22.
4allprints
‘s-Gravendamseweg 67-N
2215 TG Voorhout

V.V. De Kolibri 2019
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Volwassen reuzenteek zeer waarschijnlijk nu ook
in Nederland
In het Drentse Odoorn is naar alle waarschijnlijkheid een volwassen hyalommateek, een
‘reuzenteek’, gevonden op een IJslands paard. De teek is groot, heeft de karakteristieke
gestreepte pootjes en beweegt zich snel voort. Het zou voor het eerst zijn dat in Nederland
een volwassen hyalommateek is aangetroffen.
Aan het einde van de zondagochtend belde een journalist van RTV Drenthe op met de
mededeling dat een mevrouw mogelijk een reuzenteek op haar paard had aangetroffen. Ze
had foto’s gemaakt. Of ik kon beoordelen of het inderdaad de hyalommateek is. Uit de twee
opgestuurde foto’s was duidelijk op te maken dat het om een grote teek gaat. Het lijfje is
ongeveer een halve centimeter breed. Het vrouwtje van de schapenteek heeft een lijfje dat
maar 0,2 centimeter breed is. De gevonden teek heeft ook overduidelijk gestreepte poten, een
belangrijk onderscheidend kenmerk. Uit de bijgaande
tekst bleek dat de teek snel is. Dat blijkt ook uit
het filmpje dat de cameraploeg van RTV Drenthe
inmiddels van de teek gemaakt heeft. Binnenkort
zullen het RIVM en het Centrum Monitoring Vectoren
van de NVWA onderzoeken of het inderdaad om de
hyalommateek gaat.
Gevonden teek langs de meetlat (Bron: Caroline
Clement)
V.V. De Kolibri 2019
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Larven en nimfen al wel eerder in Nederland gesignaleerd
Af en toe komen hyalommalarven en -nimfen met trekvogels uit Afrika en het Middellandse
Zeegebied in Nederland terecht. Volgezogen hyalommanimfen laten zich dan in het groen (de
vegetatie) vallen. Onder klimatologisch gunstige omstandigheden kunnen zij vervellen tot
volwassen teken. Tot nu toe werden in Nederland nog geen volwassen hyalommateken
aangetroffen. Meestal is het te koud en te nat in Nederland en gaan ze dood. Tot nu waren er
geen aanwijzingen dat deze tekensoort in Nederland heeft kunnen overwinteren. 2018 was
een bijzonder jaar met een (zeer) lange warme en droge periode in heel Europa. In dat najaar
waren er in Duitsland 35 meldingen van volwassen hyalommateken op paarden en een
schaap. In Nederland zijn dat jaar geen hyalommateken op hoefdieren gemeld door veeartsen
of jagers. Gezien de vondst in Drenthe is het aan te raden om bij de tekencheck van paarden
alert te zijn op de aanwezigheid van de hyalommateek.
Hoe herken je een
hyalommateek?
Het meest typische
kenmerk van
hyalommateken zijn de
gestreepte pootjes.
Daarnaast zijn ze een stuk
groter (twee tot drie
maal) dan de Nederlandse
schapenteek. (Ixodes
ricinus) en de vlekkenteek
(Dermacentor reticulatus). Hyalommateken hebben geen gevlekt scutum (schild). Hier onder
de verschillende levensstadia van 'onze' schapenteek.
De verschillende levensstadia van de schapenteek (Bron: Fedor Gassner)
Meer informatie over de hyalommateek is te vinden in het bericht “Maak kennis met de
hyalommateek, de reuzenteek”. Meer informatie over teken is te vinden op Tekenradar.nl.
Tekst: Arnold van Vliet, Wageningen University en Tekenradar.nl
Foto’s: Caroline Clement en Fedor Gassner
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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.
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
06–30338192 (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 2019
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Wie kweekt wat?
Ben Zwetsloot
06-17101376

Henk Haasnoot
06-22634328.

Kweker van Roodvleugelparkieten en
pruimekoppen

Kweker van
Pruimekopparkieten

Peter Honsbeek
06-53410173

Piet Lommerse
06-51559358

Kweker van Valk-, Grasen Swiftparkieten

Kweker van Engelse
Grasparkieten

Rein Schoonderwoerd
0252-519992

Oege Rinzema
0252-220646

Kweker van
witoorbuulbuuls en
Japanse Nagtegalen

Kweker van Zebravinken

Wilt u een
persoonlijke
advertentie?
Voor 7,50 per jaar
staat u ook hier
Hoe?

Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam
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Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april 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 Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 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 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN 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

Waar zijn die vogelmarkten??
Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje
V.V. De Kolibri 2019
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Zwarte wouw duikt op voor wildcamera
De zwarte wouw komt de laatste jaren weer voor in Nederland. Sinds 2011 broedt deze
roofvogel in de provincie Noord-Brabant en ook dit jaar is het een paartje gelukt een nest
jongen groot te brengen. De kans om een zwarte wouw te spotten wordt dus groter, maar nu
is deze aaseter en jager ook op beeld vastgelegd. Dat is bijzonder, want het is de eerste keer
dat het is gelukt met een wildcamera.
De zwarte wouw, niet te verwarren met de rode wouw, buizerd of bruine kiekendief, is in
vlucht te herkennen aan zijn ondiep gevorkte staart. Verder is de zwarte wouw donkerbruin en
heeft zijn kop een wat lichtere kleur. In alle opzichten is hij ook minder bont dan de rode
wouw. Naast een groot aanpassingsvermogen en een groot verspreidingsgebied heeft deze
roofvogel een divers dieet,
aangepast aan zijn omgeving. Zo
staan vogels, vissen, kleine
zoogdieren, insecten en aas op het
menu. Hij zoekt zelf voedsel in lage
vluchten of op de grond, maar
staat ook bekend om het stelen
van prooi van andere vogels.
Zwarte wouw en rode wouwen op
kadaver (Bron: Bildagentur Zoonar)
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Dood doet Leven
De zwarte wouw is op beeld vastgelegd in het zuidoosten van Brabant. Om verstoring te
voorkomen wordt de exacte plek niet onthuld. Het gaat om een locatie waar in het kader van
‘Dood doet Leven’ onderzoek wordt gedaan naar de invloed van kadavers op de natuur. Dode
dieren zijn tenslotte onmisbaar in de natuur, ze dienen als voedselbron voor andere dieren en
insecten. Dood doet Leven promoot het terugleggen van valwild (aangereden dieren) in de
natuur. Hierdoor krijgen aaseters, zoals de raaf en zwarte wouw, weer een kans in onze
natuur. Wildcamera’s worden gebruikt voor de monitoring van reekadavers die in het verkeer
zijn omgekomen. Op de camerabeelden zijn verschillende dieren te zien, waaronder raven,
vossen, buizerds en wilde zwijnen. De zwarte wouw was nog niet eerder op de camera’s
vastgelegd.
Zwarte wouw plukt
De zwarte wouw is een vogel die maar zelden in Nederland te zien is; in 2016 waren er nog
maar drie broedparen. Een vermoeden waarom zwarte wouwen zich ook nog niet eerder
lieten vastleggen bij teruggelegde reekadavers is dat deze kadavers mogelijk niet toegankelijk
voor ze zijn. Een aangereden ree is vaak nog intact, met uitsluitend inwendige verwondingen
of een verwonding op een bepaalde plek. Een jagende zwarte wouw plukt vaak prooi of aas
van het oppervlak met zijn poten. De veronderstelling is dan dat de zwarte wouw wel van een
kadaver eet als het kadaver open is en er kleinere stukken vlees te halen zijn. Een roofdier als
de wolf zou kunnen zorgen voor toegankelijker kadavers van bijvoorbeeld reeën. Een wolf
opent een prooi bij de buik, verwijdert de ingewanden en in veel gevallen wordt het dier
versleept. Zo ontstaat ruimte om het vlees en de organen te eten. Een wolf eet niet alles op,
zo blijven de maag en darmen, stukken huid en bot verspreid liggen.
Bij wolvenprooi
Om te testen of de zwarte wouw wel aas eet van een toegankelijk kadaver zijn wolvenprooien
nagebootst. Echte prooikadavers zijn in Nederland immers nog niet wijdverspreid. Op enkele
locaties zijn daarvoor open reekadavers met kleinere losliggende stukken neergelegd. Op
andere onderzoekslocaties in de buurt zijn tevens dode vissen neergelegd. Hoewel overige
aaseters als buizerd, wild zwijn, vos en tal van insecten al hun voordeel deden met de
nagebootste prooikadavers, heeft de zwarte wouw zich hierop tot nu toe nog niet laten zien.
Het onderzoek loopt nog. Wel is hij nu aangetroffen op de dode vissen, waarbij te zien is hoe
hij zijn prooi meeneemt in de lucht.
V.V. De Kolibri 2019
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Zwarte wouw duikt op vis (Bron:
ARK Natuurontwikkeling)

Brabantse gastvrijheid begint met een goede maaltijd
In Brabant werkt ARK Natuurontwikkeling samen met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer,
de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF), Aaskeverwerkgroep van
EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen University & Research (WUR), met steun van
de provincie Noord-Brabant. De samenwerking is gericht op het terugbrengen en behouden
van een aantal soorten door te zorgen voor dode dieren - hun voedselbron - in de natuurlijke
kringloop. Het gaat om zowel vogels (raaf, zeearend, zwarte en rode wouw) en zoogdieren
(onder meer de wilde kat) als insecten (onder meer grote weerschijnvlinder,
koemestpillendraaier (Onthophagus vacca) en aaskortschildkever (Emus hirtus)). Het zijn Rode
Lijst-soorten die schaars en/of zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Aas in de vorm van dode
dieren is voor genoemde soorten een essentieel onderdeel om te kunnen eten en om zich
voort te kunnen planten.
Tekst: Willemijn Naaijer, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: ARK Natuurontwikkeling; Bildagentur Zoonar
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
5
10
2
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Doos

Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinees
Trosgierst Chinees

€ 22,50
€ 21,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 25,50
€ 25,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 6,00
€ 9,00
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00
€ 36,50

Ook Himbergen en Witte molen
voeders 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

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
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AALSCHOLVER
(Great) Cormorant, Phalacrocorax carbo - Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
De aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een
forse, donkere watervogel met gehaakte snavel. Een goed instrument voor de visvangst. Hun
vlucht is stevig en resoluut, ze vliegen in strakke lijn naar hun bestemming. Vertrouwd is ook
het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om ze te laten drogen. Aalscholversbroeden
in kolonies.

HERKENNING
De aalscholver lijkt een zwarte vogel. Feitelijk is het verenpak grotendeels diep bronsgroen. Elk
veertje van de bovenvleugels heeft een subtiel zwart randje. Dat geeft de vogel een ‘geschubd’
uiterlijk. In het voorjaar kleuren de vogels op hun mooist. De wangen en dijen zijn dan wit
bevederd en de kruin en nek van zilverwitte manen voorzien. De onbevederde keel kleurt dan
geel. Dit prachtkleed verdwijnt in de loop van het broedseizoen.
GELUID
In de kolonies erg luidruchtig. Diverse lage keelklanken; volwassen vogels roepen vaak
'rraaaahhh", de jonge vogels kokken en kekkeren. Buiten broedseizoen zelden te horen.
V.V. De Kolibri 2019
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Vogelbestand
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien

Gloster corona gekuifd
Gloster corona gekuifd
Gloster corona gekuifd
Gloster corona gekuifd
Gloster consort gladkop
Gloster consort gladkop
Gloster consort gladkop
LLarget Espanol
Lizard
Lizard
Munchener
Munchener
Norwich
Raza espanol
Raza espanol
Rood
Scoth Fancy
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Roelroel
Albifrons Nana
Ara Nobilis
Dubbele geelkop Amazone
Blauwgele Ara
Blauwvhoofd geelsch. Amazone

J.C.Elstgeest
L.J.F.Fielemon
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
J.C.Elstgeest
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
N.de Keizer
J.C.Elstgeest
J.Pols
N.de Keizer
E.M.v.Noord
A.A.M.Weijers
W.P.Anthonissen
A.A.M.Weijers
J.Pols
A.A.M.Weijers
W.P.Anthonissen
Th.Hogervorst
P.R.J.Lommerse
R.Rotteveel
C.v.d.Valk
C.A.van Winsen
P.v.d.Zwart
Th.Hogervorst
P.H.Honsbeek
C.v.d.Valk
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

023-5848543
0252-221363
06-28167792
0252-375057
023-5848543
06-28167792
0252-375057
0252-413076
023-5848543
071-3646947
0252-413076
071-3011118
0252-375057
0252-375668
0252-375057
071-3646947
0252-375057
0252-375668
0252-374472
06-51559358
06-14965884
0252-372545
06-51886696
0252-376077
0252-374472
06-53410173
0252-372545
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft.
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