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VOORWOORD VOORZITTER
Geachte leden van Vogelvrienden Hardenberg e.o.
Een jaarvergadering is niet de meest gezellige bijeenkomst. Toch willen wij als bestuur aan u een dringend
verzoek doen om aanwezig te zijn.
Er is nog veel te doen om goed voorbereid te zijn voor
de Regio tentoonstelling die wij in 2020 organiseren.
Zoals het samenstellen van taakverdelingen; wie neemt
de leiding daarin, enz.
Regeren is vooruitzien zegt het spreekwoord van deze oproep.
Verder komt opnieuw de vraag aan de orde wie van onze leden bereid is
om in het bestuur zitting te nemen. Wij hopen dat een ieder zijn of haar
steentje wil bijdragen om de club in stand te houden.
Wij nodigen u allen uit voor de bijeenkomst op maandag 15 april in de
Schakel, aanvang 19.30 uur.
Wiebe Tolman zal ons weer een van z’n mooiste diaprogramma’s tonen.
Met vriendelijke groet,
Henk Nijeboer, voorzitter.

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

UITNODIGING tot het bijwonen van onze jaarvergadering, welke wordt
gehouden op maandag 15 april 2019 in gebouw “De Schakel”, Lage Doelen
nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA: 1 Opening
2 Toevoeging agendapunten
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Notulen van 11 januari en 25 februari
5 Verslag Regio– en Districtsvergadering
6 Jaarverslag secretaris
7 Jaarverslag penningmeester
8 PAUZE met verloting en ringenbestelling + uitgave ringen
9 Lezing Wiebe Tolman
10 Uitstapje in mei; opgave deelnemers
11 Bestuursverkiezing; aftredend voorzitter Henk Nijeboer
12 Voortzetting lezing Wiebe Tolman
13 Vraag en aanbod
14 Rondvraag
15 Sluiting
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------JAARPROGRAMMA 2019:
17 jan.: nieuwjaarswensen + bingo
25 feb.: lezing
15 apr. Jaarverg. +lezing

9 sept.: jonge vogel avond
21okt.: inschrijving club tentoonst.
+ lezing
11-16 nov.: onderlinge tentoonst.
10 jan.2020: nieuwjaar + ???
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Vogelweetje 21: de geelgors (Emberiza citrinella)
Het zal duidelijk zijn dat de wetenschappelijke
naam kan worden vertaald als citroenkleurige
gors. Dit geel onderscheidt de geelgors van de
andere gorzen, de bosgors, de dwerggors en de
cirlgors. Het geel bij de mannetjes komt alleen
voor in de broedtijd. Dit verschijnsel heet seizoen dimorfisme. We kennen dit ook bij enige
tropische vogels, zolas wervers en wida’s en de staalvink.
Buiten de broedtijd is het mannetje bruin grijs gestreept als een mus.
In principe is de geelgors een standvogel, maar in de wintermaanden vindt
er wel enige trek plaats.
Na de tweede wereldoorlog is het aantal geelgorzen drastisch terug gelopen,
vooral door de grootschalige landbouw, omgang met bestrijdingsmiddelen,
uitbreiding van steden en dorpen en toename van recreatieterreinen in de
vorm van campings. Men schat de terugloop van de geelgors op wel 75 %
en de soort werd geplaatst op de rode lijst.
Binnen de landbouw heeft men ingezien dat de achteruitgang van natuurlijke elementen een halt moest worden toegeroepen en als gevolg daarvan gingen de boeren langs hun landerijen speciale stroken met een bloemenmengsel inrichten. Deze vorm van “akkerrandbeheer” zien we ook in onze omgeving, o.a. langs de Prügelweg in Brucht. Ook werd het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan strengere regels gebonden. Als gevolg hiervan heeft de
geelgors zich redelijk kunnen herstellen en daarom is de soort weer van de
rode lijst gehaald.
In Nederland komt de geelgors uitsluitend nog voor in het oostelijk deel van
het land en zijn verspreiding loopt van Limburg tot de provincie Groningen.
Hierbij vinden we de grootste dichtheid in de provincie Drenthe. Dat is geen
wonder, want de geelgors houdt van een open boerenland, met houtwallen,
ruige open veldjes en de randen van bos en hei. In het natuurgebied De
Karshoek kan men elk voorjaar de geelgors waarnemen.
Het mannetje zit dan in het topje van een boom zijn bijzondere liedje voor
te dragen. Het tsie-tsie-tsie-tsieiiiiiii doet denken aan de 5e symphonie van
Beethoven.
Ze nestelen op de grond in de ruigte, maar soms bouwen ze een nestje een
eindje boven de grond in een struik. De eitjes zijn van wit tot paars gekleurd
en er komen kleine donkere vlekjes op voor.
Wiebe Tolman.
< Eitjes van geelgors
Kop van mannetje >
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AVIA SERVICE STATION

……………………………….

DE GROOT
BRUCHTERWEG 99
7772 BK HARDENBERG
TEL. 0523-261588

Oliecontrole geeft zekerheid
Extra zekerheid schenkt

AVIA

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

RADEMAKERS POELIERSBEDRIJF
De Spinde 5, Hardenberg, tel. 0523-264987

ELKE DAG KIP VAN HET SPIT
GEGRILDE BOUTEN
SPARE RIBS
KANT & KLARE NASI EN BAMI

Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Nijverdal
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Voor de vogels: het pijpestrootje (Molinia caerulea)
Dit is een grassoort met een slechte reputatie. Voor
de landbouw is het waardeloos vanwege de geringe
voedingswaarde. De enige dieren die er nog een
beetje van kunnen profiteren is een kudde schapen.
Maar dan moet dit gras wel jong en mals zijn.
En natuur beheerders hebben een hekel aan dit gras
omdat het een enorme woekeraar is. Als het pijpestrootje zich vestigt in een heideveld dan zal het
daarin de heide geheel verdringen. Een dorre grasvlakte van uitsluitend pijpestrootjes zal er dan het
uiteindelijke resultaat zijn. Om de heide terug te winnen zal dit gras geplagd
moeten worden. Dit lukt in de regel wel, want de heidezaadjes kunnen onder
de graszode meer dan 100 jaar bewaard blijven om alsnog te ontkiemen.
De naam van deze grassoort stamt uit een grijs verleden. Toen er nog werd
gerookt uit de lange kalken Goudse pijpen gebeurde het dat de pijpensteel
verstopt raakte. Als een soort “pijpenragger” gebruikte men dan de stengel
van dit gras om de steel weer vrij te maken. In deze grasstengel bevinden
zich namelijk geen knopen en dit maakte het mogelijk om de pijpensteel
door te prikken van ongerechtigheden. De pijpenrokers hadden meestal een
bundeltje van zulke lange stengels in voorraad.
Als het gras nog op stam staat dan vormen zich aan het uiteinde van de lange
stengel kleine aartjes. Dit is in rauwe toestand een uitstekend vogelvoer.
Men moet voor het plukken wel nagaan of zich op de aartjes geen giftige
stoffen bevinden. In dit verband is het zogenaamd moederkoren erg berucht.
Dit is een zwarte schimmel die zich in het grasaartje heeft genesteld. Als de
schimmel aanwezig is dan is deze voor het menselijk oog goed zichtbaar,
dus dan kan men beter niet plukken.
Hoewel het pijpenstrootje op den duur een grasvlakte zal vormen, bestaat zij
in het begin uit afzonderlijke pollen, met een hoogte van ongeveer 1 meter.
Naast alle negatieve punten zijn er ook positieve zaken te noteren. Zo zal een
pol van het pijpestrootje huisvesting bieden aan allerlei kleine diertjes uit de
vrije natuur. Ook bos- en veldmuizen wonen graag in zo’n pol. Nog een
pluspunt is dat het pijpestrootje als waardplant
dient voor de heivlinder.
Wiebe Tolman.
Veld met pollen pijpestrootje

Zonder adverteerders geen Notenkraker!
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VOGELTREK
De vogeltrek is een fascinerend onderwerp.
Vroeger dacht men dat de vogels van noord
naar zuid trokken vanwege de kou. Dat is
niet waar. De trek heeft alles te maken met
het voedselaanbod. Door krapte gedreven
zoeken de vogels vruchtbare streken op.
Noordse stern
De trek vindt vaak ‘s nachts plaats. Kleine
zangvogels als de fitis en de braamsluiper
gaan zich in grote groepen verzamelen om daarna zuidwaarts te trekken. Met
de Boeing 747 hebben zij gemeen dat ze een hoogte kiezen waar de lucht
ijler is en de luchtweerstand dus minder. Bij de kleine zangvogels ligt die
hoogte op ongeveer 4000 meter.
Was men vroeger afhankelijk van het ringen van vogels, tegenwoordig weet
men door het inbrengen van minuscuul kleine zendertjes veel bijzonderheden
over bepaalde soorten vast te stellen. Zo weet men dat de trek meestal loopt
langs bepaalde markeringspunten, zoals kustlijnen of de loop van de grote
rivieren. Ook de magnetische uitstraling van de aarde kan bij enige soorten
een rol spelen.
Tijdens de trek kunnen sommige soorten
grote afstanden afleggen. Kampioen op dit
gebied is de Noordse stern. Vanuit het broedgebied op Groenland naar het overwinteringsgebied in Zuid-Afrika legt deze vogel
een afstand af van 17.000 kilometer. En dan
moet hij ook weer terug! En dat vele jaren
Rosse grutto
achtereen.
Een andere kampioen is een ondersoort van de rosse grutto. En wel de ondersoort die broedt in Alaska, maar overwintert in Nieuw Zeeland. Een afstand
van 10.000 kilometer. En dat doet deze vogel zonder onderbreking in 8 dagen. De gemiddelde snelheid is derhalve 52 km per uur. Het bijzondere van
deze trektocht is verder dat de tocht midden over de Stille Oceaan loopt. Dus
niet langs een kustlijn of een ander herkenningspunt. Metingen hebben uitgewezen dat de vogel tijdens de tocht 40 % van zijn lichaamsgewicht verliest.
Daar waar hij in Alaska vet aan het avontuur begint komt hij broodmager aan
op Nieuw Zeeland. Ook zijn spiermaag is tijdens de tocht veel kleiner geworden.
In de vogeltrek komen ook wel eens veranderingen voor. Zo trok de kievit
voorheen altijd naar Afrika, maar tegenwoordig blijft deze vogel in zachte
winters gewoon in ons land. En bij vorst gaat hij zich ophouden ten zuiden
van de vorstgrens, meestal in België of Frankrijk.
Het roodborstje blijft ook ten zuiden van de vorstgrens. Zien we in de winter
dus roodborstjes bij ons in de tuin, dan zijn deze exemplaren meestal afkomstig uit Noorwegen of Zweden. Dat heeft ringonderzoek uitgewezen.
Zo blijft de vogeltrek een boeiend onderwerp.
Wiebe Tolman.
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Onze kweker: Mans Zondag.
Hermanus Zondag (Mans) werd in 1957 geboren
in Nieuw Amsterdam. Na zijn trouwen kwam hij
te wonen in Hardenberg, waar hij een woning
kocht aan de Beekberg in de wijk Baalder.
In de garage van die woning bevond zich een
kleine binnenvolière. Mans dacht: daar kan ik
mooi wat vogeltjes in houden. En zo schafte hij
zich tropische vogels aan. Dat waren zebravinken, spitsstaartamadines en binsenastrildes.
Mans kreeg een goed contact met zijn toenmalige buurman Harry Kruiper
en volgens Mans heeft die hem nog meer met het vogelvirus besmet. Dus
werd de liefhebberij uitgebreid en zo werd er in de tuin een vogelhok gemetseld van 10 m², met 3 buitenvluchten van 2 x 2 meter. In deze nieuwe
verblijven werden o.a. Japanse nachtegalen en pennant rosella’s gehouden.
Harry Kruiper bewoog Mans om lid te worden van Vogelvrienden Hardenberg. Mans werd lid per 1 januari 1987.
In de club kreeg hij kennis aan Henk Kleinlugtenbeld. Die gaf hem niet
alleen gunstige kweekadviezen, maar hij zocht ook een paar vogels uit
waar Mans mee naar de tentoonstelling kon. Het waren gunstige adviezen,
want de vogels vielen direct in de prijzen. Bij een bezoek aan de vogeltentoonstelling in Schoonebeek zag Mans voor het eerst spierwitte kanaries.
Vanaf dat moment was die kleurslag favoriet in het hok bij Mans.
De eerste witte vogels werden aangeschaft bij Hendrikus Edelijn.

Kweekhok aan de Baalderesch
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Toen de verhuizing naar de Baalderesch op het punt stond te gebeuren heeft
Mans noodgedwongen alle vogels van de hand moeten doen. Maar ook hier
kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want ook op het nieuwe adres werd
weer een prachtig vogelhok gebouwd. En er werden wederom witte kanaries
aangeschaft. En met succes, want op de laatste tentoonstelling 2018 werden
alle 10 vogels beoordeeld met 90, 91 en 92 punten. Naast prijzen bij de enkelingen waren er kampioenschappen bij de stellen en bij de stammen,
De stam werd zelfs beoordeeld
met 91-91-91-92 punten, Toen ik
op 31 maart een bezoek bracht
aan Mans zaten er al weer veel
jonge kanaries “op stok”.
En ze waren allemaal spierwit!
Mans, bedankt voor het bezoek
en nog veel succes met je vogels.
Wiebe Tolman.
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Naar aanleiding van het artikel over de harlekijn kanarie in de vorige Notenkraker kwam er van hoofdbestuurslid en keurmeester Albert Zomer de volgende reactie:
“Even een correctie op de standaard van de harlekijn kanarie. Deze moet
inderdaad bont zijn, symmetrisch bont is de bedoeling. De kleuren moeten
diep rood en helder wit bevatten en daarnaast bont in de kleur zwart, bruin of
grijs. Dus dat hoeft niet alle drie te zijn.
Daarnaast in de nieuwe standaard moet de vogel mozaïek tekening bevatten
en daarom worden deze nu gevraagd in type 1 en 2. Dus twee aparte klassen,
poppen en mannen. De vogel moet hoog opgericht zijn, met een knikje in de
nek. Deze houding wordt nu extra beoordeeld. Er komt nog een nieuw keurbriefje.
Dus bonte vogels zonder mozaïek tekening (oogstreepje of masker, schoudertekening, borsttekening en stuittekening) doen niet meer mee bij de harlekijnen en worden dus niet gevraagde TT vogels”.
Groet, Albert Zomer.
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Fischer toekan

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

Andes condor
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Lezing Gert Kremer

Op maandag 25 februari waren er op onze clubavond 14 leden aanwezig.
Dus waren er 46 leden niet aanwezig. En zij hebben echt wel iets gemist.
Want na het huishoudelijk gedeelte kwam ons lid Gert Kremer aan de beurt.
En die hield met behulp van powerpoint een boeiende lezing over allerlei
onderwerpen uit de natuur. Prachtige close opnamen van bloemen, bomen
en dieren. Sommige unieke foto’s waren gemaakt door de microscoop.
Gert vermeldde de vindplaats er telkens bij en zo kwamen we er achter dat
er in onze directe omgeving allerlei zeldzame planten, mossen, insecten en
paddenstoelen groeien. Vooral met betrekking tot dit laatste onderwerp
toonde Gert zich een specialist.
Al met al was het een boeiende avond waar we als vogelliefhebbers van
hebben genoten. Gert bedankt!
——————————————————————————————-

Voeding.

Het voedsel dat u geeft aan de vogels is zeker het belangrijkste deel van hun
huishouding. Voedsel kan een armtierige vogel doen veranderen in een
prachtexemplaar. Door slechte voeding kan ook het tegengestelde worden
bereikt. Zonder overdrijving kan men zeggen dat u het leven van uw vogels
kunt bekorten of verlengen door het soort voedsel dat er wordt verstrekt.
Over de soort voedsel moet altijd goed worden nagedacht.
En dat het voedsel evenwichtig wordt samengesteld. Bovendien mag het
niet eentonig worden. Er moet zeker zorg voor gedragen worden dat af en
toe lekkere hapjes en de noodzakelijke sporen elementen die op de lange duur even belangrijk zijn als de andere voedingsmiddelen worden verstrekt in voldoende hoeveelheden, afwisselend en in de juiste tijd.
Fundamenteel vallen de soorten vogelvoedsel in drie hoofdcategorieën
uiteen met uitzondering van de vleesetende vogels. Dezelfde categorieën
die ons de vogels doen indelen in groepen, hardsnaveligen, zachtsnaveligen, vruchtetenden en honingetenden. Natuurlijk moet deze ruwe indeling
niet te nauwkeurig opgevat worden.
Bron Elsevier gids
Henk Nijeboer
——————————————————————————————

Verhuisbericht.

Alle mutaties binnen de afdeling, dus ook een verhuisbericht, moeten worden gedaan bij onze afdelingssecretaris Herman Brokelman. Het heeft dus
geen zin dat u deze meldt aan het bondsbureau, want daar kunnen ze deze
berichten niet verwerken. Het systeem accepteert alleen mutaties die via de
administratie van de afdeling bij de bond binnenkomen.
Hetzelfde geldt voor de ringenbestelling. Dit kan dus niet rechtstreeks via
het bondsbureau, maar uitsluitend via ringencommissaris Henk Oldehinkel.
En uitsluitend tegen contante betaling!
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer
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PAPEGAAI-AMADINES

Driekleur papegaai amadine

Herkomst: Noord-Australië en Indonesië

Roodkop papegaai amadine
Herkomst: Nieuw Caledonië

Forbes papegaai amadine

Herkomst: Timor

Kortstaart papegaai amadine

Herkomst: Fiji eilanden

Coloria papegaai amadine
Herkomst: Filipijnen

Lombok papegaai amadine
Herkomst: Lombok en Floris

Ziehier de belangrijkste soorten van de papegaai amadines. Van deze soorten
zijn er ook talrijke ondersoorten die veel op de nominaat vorm lijken Verder
is er ook nog de bamboe papegaaiamadine die veel op de lombok lijkt.
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Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!
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Nest matkopmees

NESTBOUW VAN MATKOPMEES
Namens de nestkastenwerkgroep van het IVN ben ik in het natuurgebied
Collendoorn belast met de controle op ongeveer 50 kleine nestkasten. In de
meeste kastjes broeden koolmees en pimpelmees. Maar ook de boomklever,
matkopmees, glanskopmees, bonte vliegenvanger en winterkoninkje heb ik
wel eens in de kastjes gehad. De bonte vliegenvanger zelfs jaarlijks.
De matkop en de glanskop zijn als vogel moeilijk uit elkaar te houden.
Afgaande op de naam zou je mogen verwachten dat er verschil zit in de kleur
van de kop, maar dat is niet zo. Het verschil zit vooral in de kleur van het
vleugeldek. Bij de matkop zit hier een enigszins grijs vlak in, terwijl het bij
de glanskop donkergroen is doorgekleurd. Ook in de buikkleur zit verschil.
De buik van de glanskop is grijs, terwijl die van de matkop iets geel is.
In de nestbouw zit wel een groot verschil. De matkop heeft altijd een wit
randje langs het nest, gelijkend op watten. Het is echter het witte vruchtpluis
van wilg of populier. Blijft over het verschil van het nest van de glanskop
met dat van koolmees en pimpelmees. Hierin is praktisch geen verschil. Het
is dus bij nestcontrole goed uitkijken welke vogel van het nest vliegt. Maar
door ervaring lukt dat in de regel wel. Bij twijfel kan men zich ook op enige
afstand verdekt opstellen. De vogel keert dan wel terug naar het nest en dan
kan de soortnaam worden ingevuld.
Wiebe Tolman.
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

