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VOORWOORD VOORZITTER
Beste Vogelvrienden,
Het is inmiddels al weer April en covid19 heeft ons nog
steeds in de greep. Het vaccineren is begonnen maar
gaat nog niet snel genoeg, zodat we in de 3e golf zitten
en er nog steeds veel niet kan.
Wij als bestuur hebben dan ook besloten alle activiteiten voor dit seizoen verder af te gelasten en te wachten
tot iedereen is gevaccineerd.
We hopen dus in september weer van start te gaan. In plaats van de jonge
vogelavond gaan we dan starten met de jaarvergadering die we dus maar
verschuiven.
Ik hoop dan ook dat we in november weer onze mooie vogels mogen showen. Want ik zie op de whatsapp groep veel mooie vogels voorbij komen.
En gelukkig is dat een mooi medium om met elkaar in contact te blijven in
deze corona tijd.
Bij mij zelf gaat de kweek erg wisselvallig, mooie nesten maar ook nesten
die verloren gaan helaas. Maar ik hoop toch wat vogels te kweken, om in
november te kunnen showen want daar doen we het natuurlijk voor.
Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen, waar weer wat meer mogelijk is
en in september het verenigingsleven weer normaal doorgang kan vinden.
We zien jullie graag gezond op 20 september tijdens de jaarvergadering
als bestuur van Vogelvrienden Hardenberg e.o.
Voorzitter: Arnold Tempelman

JAARPROGRAMMA
2021:
Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst vervalt ivm. corona.
Maandag 26 April: Jaarvergadering vervalt
Mei/Juni: Uitje of BBQ vervalt
Maandag 20 September: Jaarvergadering
Maandag 18 Oktober: ledenvergadering+ inschrijving+ lezing
15 – 20 November: onderlinge Show
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Ooit gehoord van de Lelkievit?
Hij lijkt veel op de gewone kievit die wij hier kennen. Ze vliegen net als hen,
met ronde vleugels en een krachtige vleugelslag. Aan het gedrag kun je goed
zien dat ze familie zijn van de Nederlandse kievit. Hoe die heet? De lelkievit
(Vanellus miles) Deze komt voor in Nieuw Guinea, Indonesië en Australië.
Hij leeft daar bij voorkeur op open terrein, zoals akkerland. En voedt zich
hoofdzakelijk met allerlei insecten en wormen. Het is een grote slanke kievit
die 35 tot 38 cm lang is. De mannetjes vertonen spectaculaire baltsvluchten,
net als hier de kievit boven de weilanden. De lelkievit wordt ook wel maskerkievit genoemd. Dat komt door hun uiterlijk. Ze hebben immers een geel
masker op de kop. Het is de geel gekleurde blote huid rond het oog. En een
lel dus! Aan beide kanten hangt de huid als een gele lel omlaag.
De lelkievit heeft een groot aanpassingsvermogen en neemt daarom toe.
Vanuit Australië komt hij inmiddels ook al in Nieuw-Zeeland voor.
Zeldzaam is hij dus niet. Om deze redenen staat de maskerkievit als niet
bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. Het is de lijst die ook beschermingsmaatregelen kent die genomen kunnen worden om uitsterving van
diersoorten in de wereld tegen te gaan of te voorkomen.
Aan hun gedrag kun je dus goed zien dat ze familie zijn van de Nederlandse
kievit. Ze vertonen precies hetzelfde parings- en territorium gedrag, alleen
lijken deze lelkieviten nog meer kabaal te maken. Dat maken ze vooral in
Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote mee waar ze regelmatig jonkies
hebben van de lelkieviten. Daar kan je ze dus echt zién! En ook op de foto’s.
Harry Kruiper

Lelkievit met jongen
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Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!
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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
Adm.Helfrichstraat 1-b, 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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—————————————–

Ringenbestellen:
Voor het nieuwe seizoen 2022 kunt u nu al ringen bestellen.
Het bestelformulier downloaden via www.vogelvriendenhardenberg.nl,
onder de tab “vogelringen”.
De 1e ronde formulier inleveren kan tot 05-05-2021
Let op de prijzen zijn voor het komend seizoen verhoogd !!!!!
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Vogelweetje 29: De sprinkhaanzanger (Locustella
naevia) heette vroeger sprinkhaanrietzanger.
Het is een vrij schuwe vogel met een perfecte schutkleur. Je krijgt hem dan ook niet gauw te zien. Maar
des te eerder zul je hem horen. Want hij heeft een
zeer bijzondere zang en daarmee doet hij z’n naam
alle eer aan. Hij maakt namelijk het tsjirpende geluid
van de grote groene sprinkhaan. Deze aanhoudende
triller kan hij zonder onderbreking soms wel twee
minuten aan één stuk volhouden. Onvoorstelbaar, want hij zal toch ondertussen toch ook moeten ademhalen!
Maar daar lijkt deze vogel geen enkele moeite mee te hebben.
De sprinkhaanzanger leeft een verborgen bestaan in riet– en ruigtelanden.
In principe is het een bodemvogel die tussen planten en struiken op zoek
gaat naar insecten. Vaak sluipt hij als een muis over de grond.
Nestelen doet hij ook op de grond of vlak er boven. Hij maakt een mooi rond
nestje van dunne grasjes. De eitjes zijn typisch bruin/grijs van kleur en het
legsel bestaat meestal uit 5 a 6 stuks.
Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit niet vliegende insecten, spinnen, kevers
en kleine slakjes. De soort komt naar onze omgeving alleen om zich hier
voort te planten. Hij overwintert in Afrika, ten zuiden van de Sahara.
Qua uiterlijk lijkt de sprinkhaanzanger veel op de snor, maar de zang geeft
hier duidelijk het verschil aan.
Als hij zijn baltsliedje inzet doet hij dit meestal vanaf een klein boompje,
hooguit 1 meter boven de grond. En het typische “krekelgeluid” verraadt dan
z’n aanwezigheid. Op deze wijze kun je in de Engbertsdijkvenen nog wel
eens het geluk hebben dat je deze soort aan z’n zang kunt herkennen waarna
je hem ook kunt waarnemen. En dat is een bijzondere belevenis!
Wiebe Tolman.

Legsel van sprinkhaanzanger.

Met dank aan onze adverteerders
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Vogelparken in Overijssel
Het is naast het ons bekende Vogel- en pluimveepark “De Lorkeershoeve” in
Lutten een van de twee vogelparken in Overijssel. Voor Dierenpark Taman
Indonesia geldt dat het een van de leukste dagtochtjes van Overijssel is. Niet
voor niets werd dit kleinschalig dierenpark met bijzondere dieren door de
ANWB uitgekozen tot het “Leukste uitje van Overijssel 2021”. Naast de lelkievit tref je er een hele mooie collectie tropische vogels die voornamelijk uit
Indonesië komen. De Timor zebravink, de Rijstvogel, de Zebraduif, de Muskaatvink en de Balispreeuw kennen we wel van de NBvV tentoonstellingen.
Maar wat te zeggen van de spreeuwachtige Kuifmaina of de Mandarijnspreeuw en de Grijsflankgaailijster? Of nog een paar lijstersoorten daar zijn
Schamalijster en de Witkuifgaailijster.
In het Vechtpark hier treffen we de ijsvogel wel aan, maar in Kallenkote tref
je een andere prachtige ijsvogel, namelijk de veel grotere schaterende en lachende Blauwvleugelkookaburra. In De Lorkeershoeve trouwens kun je de
gewone Kookaburra wel aantreffen. Niet voor niets wordt deze vogelsoort
ook wel lachvogel genoemd.
Terug naar Kallenkote. Als we het hebben over water- en moerasvogels dan
kan men daar de Jufferkraanvogel en Javaanse boomeend zien. En ook de
Koereiger! Kennen we in onze contreien de (Europese) bosuil, misschien zit
in Taman Indonesia nu wel de Maleisische bosuil in zijn nestkast te broeden.
Willen jullie nog een paar soorten van daar opgenoemd zien? Bijv. de Goffins kaketoe, de Japanse nachtegaal, de Grijze pauwfazant, de Groene pauw,
de Middelbeo, de Muskaatduif en de Koetilangbuulbuul? De laatste is een
heel populaire Indonesische zangvogel die in praktisch elk Indonesisch huis
gehouden wordt, vaak in een kooi ‘hangend’ aan het veranda.
Voor de kinderen is het ook een heel leuk park, in het bijzonder ook omdat
ze daar kunnen kennismaken met de schattige kleinste kippetjes die er op de
wereld zijn. Serama’s heten ze. Ze hebben alle kleuren van de regenboog, ze
mogen dan ook rustig door elkaar heen gekruist worden. Wat bij Serama’s
zeer belangrijk is, is het model en het karakter. Een Serama is een echte
knuffelkip die elke aanraking en het optillen als prettig zal ervaren. Ze laten
zich maar wat graag aanhalen!
Harry Kruiper
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Lorkeershoeve

Lorkeershoeve

Taman Indonesia

Taman Indonesia
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Admiraal HelfrichstraatFischer
1C toekan
7772BV Hardenberg
T: 0253 260680
E: dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
dierenwinkel.hardenberg
=====================================================

Vogeltruc van zwarte kraai.

De zwarte kraai is dol op walnoten.
Hij heeft echter één probleem: hoe komt
hij bij de inhoud van deze harde noot?
Daar hebben de kraaien het volgende op
gevonden!
Ze laten de walnoot op de snelweg vallen
en wachten geduldig tot er een auto overheen is gereden. Nu kunnen ze snoepen
Andes condor
van de inhoud. Ze houden vervolgens goed
het naderende verkeer in de
gaten en gaan op tijd opzij.
Een Japanse kraai had het echter nog slimmer bedacht. Hij legt de walnoot
op een oversteekplaats voor voetgangers. Het duurt maar even tot er een
auto overheen rijdt. Nu gaat de kraai niet dol driest van de noot eten, nee
hij wacht geduldig tot het voetgangerslicht op groen springt!
Dat is nog eens veilig van een walnoot snoepen!
Kijk op het filmpje: Smart crows in Japan.
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Kijk ook eens op de site van de NBvV op facebook en tik in:
Facebook Nederlandse Vogelliefhebbers
Je krijgt dan niet alleen een inkijkje bij veel andere
liefhebbers, maar ook een schat aan vogelfoto’s.

Verder is gebleken dat van deze site een wervende
werking uitgaat en dat er daardoor al meerdere
nieuwe leden bij de NBvV zijn aangemeld.
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Vogels van de Engbersdijkvenen
Door de jaren heen heb ik heel wat bezoekjes gebracht aan dit mooie natuurgebied. Dus heb ik er ook heel veel vogels gezien. Een kleine bloemlezing:
Blauwborst
Boompieper
Boomvalk
Brandgans
Bruine kiekendief
Buizerd
Dodaars
Ekster
Fitis
Geelgors

Blauwborst

Geoorde fuut
Goudvink
Grauwe klauwier
Groenling
Grote bonte specht
Houtduif
Kievit
Klapekster
Koolmees
Oeverzwaluw

Geoorde fuut

Roodborsttapuit
Sprinkhaanzanger
Tafeleend
Torenvalk
Vink
Wielewaal
Wilde eend

Roodborsttapuit
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer
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De aalscholver
(Phalacrocorax carbo)
Deze vogel is op meerdere punten perfect.
Zo is het een goede zwemmer, een goede
duiker en vooral een goede visser.
Vanwege deze laatste eigenschap heeft hij
een slechte naam in visserijkringen. Niet
alleen bij de sportvissers, maar vooral bij
de beroepsvissers. Zij zien in de aalscholver een geduchte concurrent. En die
vrees is misplaatst, want de vogel beperkt zijn menu tot vissoorten waar de
beroepsvissers weinig of geen belangstelling voor hebben. Met name witvis,
voorns, blei en baars zijn de favoriete smaakmakers.
De Chinese beroepsvissers maken dankbaar gebruik van de viseigenschappen
van de aalscholver. Zij doen namelijk zo kort mogelijk bij het lichaam een
ring om de lange hals. Nu kan de vogel nog wel een vis vangen, maar deze kan
hij niet doorslikken. Als de krop vol is, wordt de vis er uit gedrukt en zo krijgt
de visserman al gauw een maaltje bij elkaar. Als beloning mag de vogel de
laatste vangst zelf opeten.
Aalscholvers zien wij bij de Vecht vaak als eenlingen, maar in principe zijn het
kolonievogels. Ook kunnen ze in kolonieverband uitstekend vissen. Zij maken
dan veel misbaar in het water en drijven de vis naar een ondiepe plek in het
water, waarna ze er gemakkelijk bij kunnen.
Ze nestelen ook in kolonieverband. De plaats van het broedgebied verplaatst
zich telkens stukje bij beetje, want hun scherpe uitwerpselen tasten het blad
van de boom aan, waarna de takken afknappen en er geen houvast meer is om
een nest op te bouwen.
De houding van de vogel zoals op onderstaande foto is karakteristiek voor de
aalscholver. Na iedere duik moet hij namelijk zijn veren drogen. Deze kan hij
niet met vet insmeren zoals de meeste watervogels, want dat zou het duiken
bemoeilijken. Ook kan hij in deze houding de gevangen vis gemakkelijker naar
de onderkant van de krop laten zakken.
Wiebe Tolman.
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

De vogelexcursies van Vogelvrienden
We schrijven mei 1987. Dat de Vogelvrienden in die tijd niet alleen met hun
verenigingsavonden en de jaarlijkse tentoonstelling bezig waren, blijkt wel
uit bijgaande foto. Meer dan 20 leden waaronder diverse jeugdleden poseerden in die tijd op bijgaande foto van Wiebe Tolman.
Waar dat dan was? Op een zonnige zaterdagochtend bij het heideveldje aan
de Landsweg in Diffelen. Dat gebied werd meestal als eerste aan gedaan. Met
de verrekijkers op scherp werd vooral gekeken of goudvinken zich zouden
laten zien. Het was de opmaat van de excursie om daarna de gevaarlijke weg
Witte Paal-Almelo over te steken (let op: dat kan nu dus niet meer!) waar
kort daarna de Landsweg overging in de Karshoekweg. Vanaf daar werd naar
de zuidkant van het gebied gelopen om de loop van de oude vechtarm te volgen. In die omgeving - het terrein van de erven van mr. R.F.C. Baron
Bentinck van Schoonheten - viel genoeg vogelplezier te beleven, waaronder
de prachtige zang van de nachtegaal.
Harry Kruiper.
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