Kunst en vliegwerk
Door de eeuwen heen heeft het de mens beziggehouden:
hoe komt het dat vogels kunnen vliegen?
Vliegen is een samenspel van lucht, wind, oppervlakte, kracht en gewicht. De veren geven de vogel zijn
gestroomlijnde vorm. De spieren van de vleugels zijn erg sterk, de botjes van een vogel zijn hol en dus licht.
Vaak weegt het verenpak meer dan het skelet. Het lukte de gebroeders Wright om dit kunstje van de vogels
af te kijken. In 1903 gingen zij als eersten de
lucht in. Tegenwoordig is vliegen niet meer zo
ongewoon. Iedere dag vertrekken vliegtuigen
naar bestemmingen over de hele wereld.
In weer en wind
Veren beschermen een vogel tegen regen en
kou. Onder de veren zit een warm donslaagje.
Vogels besteden veel aandacht aan hun verenpak. Ze nemen van tijd tot tijd een bad. Daarna wordt elke
veer die in de war zit met de snavel gladgestreken. Vogels smeren een vetachtige stof uit een klier op hun
stuit over hun veren om ze waterdicht te maken.
Een nieuw vliegjack
Veren slijten en worden door nieuwe vervangen. Dan zijn die
vogels 'in de rui'. De meeste vogels kunnen in de rui gewoon
blijven vliegen omdat niet alle veren tegelijk worden vervangen.
Eenden ruien wel alle slagpennen tegelijk en kunnen dan enkele
weken niet meer vliegen. Zij verstoppen zich op een plek waar
voldoende voedsel te vinden is.
Een vliegreis naar de zon
In de winter zijn de dagen kort, het is koud en er zijn bijna geen insecten meer te vinden. Daarom trekken elk
jaar miljoenen trekvogels naar Afrika. In de lente komen ze weer terug om te broeden. Er trekken niet alleen
vogels weg uit Nederland. Er zijn ook soorten die juist hier naar toe komen om de winter door te brengen.
Sommige vogels vliegen in één stuk door naar de plaats van bestemming. Voor andere vogels is dat te ver.
Zij maken af en toe een tussenstop. Trekvogels vliegen niet graag lang over water. Zij volgen zoveel
mogelijk de kustlijn. Als er ergens een zee moet worden overgestoken, kiezen ze de kortste oversteek, zoals
de Bosporus en de Straat van Gibraltar.
Er zijn ook vogels die gewoon thuis blijven zoals de mus en de merel. Dat noemen we standvogels.
Geluksvogels en pechvogels
Het is niet helemaal duidelijk hoe vogels de weg vinden tijdens de vogeltrek. Vast staat dat ze op de stand
van de zon, de maan en de sterren letten. Ook het landschap helpt ze.
Tijdens de vogeltrek naar Afrika komen de vogels gevaar na
gevaar tegen. Eerst langs de jagers en de vogeltjesvangers
in Zuid-Europa. Daarna moeten ze de Middellandse zee en
de droge, hete Sahara nog over.
Door uitputting, slecht weer, botsingen met
hoogspanningskabels, vuurtorens en boortorens vallen ook
de nodige slachtoffers.
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Snavels en poten
Aan het uiterlijk van een vogel kun je vaak al zien hoe hij leeft en wat hij eet. Eenden
en ganzen hebben een brede snavel om waterplanten en gras te eten en om voedsel
uit het water te zeven. Roofvogels scheuren met hun scherpe haaksnavels hun prooi
aan stukken. Zwaluwen hebben een korte snavel die heel ver open kan. De insecten
vliegen er zo in. De reiger en de ooievaar vissen
met hun lange snavels bodemdieren uit het water.
Iedere vogelsoort heeft ook zijn eigen voetenwerk.
Kippen krabbelen in de grond op zoek naar lekkere hapjes. Steltlopers
willen in het water graag hun verenpak droog houden en roofvogels
hebben hun klauwen nodig om prooien te grijpen. Eenden en ganzen
hebben ‘peddelpoten’.
Elke vogelsoort vliegt op zijn eigen manier. Eenden
slaan constant met hun vleugels. Torenvalkjes kunnen in de lucht stilstaan door met
hun vleugels naar voren te slaan en hun staartveren te spreiden als ze op zoek zijn
naar een prooi. Een arend kan zweven. Hij gebruikt de stijgende warme lucht om in
de lucht te blijven. Dat scheelt weer een stuk in de energie en hij kan zo rustig een
prooi op de grond opzoeken.
De vogeltjesdans
Mannetjesvogels sloven zich enorm uit om een vrouwtje te veroveren. Iedere soort
heeft zijn eigen versiertechniek. De een maakt flitsende dansbewegingen en de ander
zet zijn kleurrijke veren op. Mannetjesduiven trippelen in rondjes met hun staartveren
over de grond. Zangvogels zingen hun mooiste lied om indruk te maken en om andere
mannetjes op een afstand te houden. Vrouwtjesvogels zijn meestal een beetje saai
van kleur omdat zij juist niet willen opvallen. Ze moeten immers het nest en de eieren
of de jongen bewaken.
Vogels in de nesten
Bij de meeste vogels gaan het mannetje en het vrouwtje samen aan de slag om een nestje te bouwen. Veel
vogels bouwen hun nest in een boom of in een struik.
Huiszwaluwen plakken hun nest onder de dakgoot en
spechten hakken een gat in een boom. Een duif heeft
genoeg aan een boomtak, een regenpijp of een
vensterbank en een paar takjes. Een koekoek doet al die
moeite niet. Zij legt haar ei gewoon bij andere vogels in
het nest. Later duwt het veel grotere pleegkind de andere
jongen overboord.
Pratende eieren en dappere baby’s
Moedereenden en -kippen beginnen al na twee weken broedtijd tegen hun eieren te praten. En de eieren
praten terug! Hun kuikens zijn meteen al na de geboorte kant en klaar. Zulke vogels noemen we
nestvlieders. Ze hebben veren, kunnen zien en moeten meteen na de geboorte al met hun moeder mee op
zoek naar eten. Als ze de stem van de moeder alvast kennen, gaan ze niet per ongeluk met de verkeerde
mee.
Sommige eenden broeden boven in een wilg langs het water, waardoor de pasgeboren eendjes een flinke
buiteling moeten maken. Koolmezen, mussen en zwaluwen komen kaal en hulpeloos uit het ei en worden in
het nest door de ouders gevoerd en verzorgd. Dat zijn nestblijvers.
Gierzwaluwjongen worden, als ze op eigen vleugels kunnen vliegen, door hun ouders gewoon uit het nest
gekieperd. Als ze niet meteen kunnen vliegen, zijn ze verloren.
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Vogelproblemen
Vogels hebben veel vijanden zoals sperwers, eksters, kraaien, marters, katten, ratten en, niet te vergeten,
de mens. Vogels vinden steeds minder broedplekjes omdat de moderne huizenbouw strak is, zonder
hoekjes en richels waar ze kunnen nestelen. Op het platteland zijn door ruilverkaveling veel heggen, bomen,
bosjes en drinkpoeltjes verdwenen. Daarnaast worden er nog steeds roofvogels vergiftigd.
Probleemvogels
Niet iedereen is altijd even blij met vogels. Spreeuwen slapen buiten het broedseizoen in enorme groepen.
De takken van de bomen die ze als slaapplaats uitzoeken, zijn wit van de poep, evenals de daaronder
geparkeerde auto’s. Ook de slaap- en nestplaatsen van duiven zijn snel te vinden door de
lading poep eronder. Meeuwen maken afvalzakken kapot en verspreiden de inhoud. Reigers
vissen vijvers leeg en overwinterende ganzen vreten weilanden kaal. Pluimveehouders zijn
bang dat trekvogels ziektes meebrengen uit andere landen.
Verboden voor vogels
Vogels worden ook wel verjaagd omdat ze schade toebrengen aan de oogst op de akkers of
in de boomgaarden. Een vogelkanon geeft af en toe een flinke knal om de spreeuwen van de
kersen af te houden. Vroeger hing men wel eens een dode kraai aan de omheining om vogels te verjagen.
Vreemde vogels
Een pinguïn kan niet vliegen maar is een echte zwem- en duikkunstenaar. Hij kan in het water
een snelheid van wel 36 km per uur bereiken. De staart en de poten doen dienst als roer en de
vleugels worden gebruikt als vinnen. De punten van de veren liggen als dakpannen over elkaar
zodat er een waterdichte buitenste laag ontstaat. Op het land lopen de dieren rechtop, in de
sneeuw glijden ze vaak op hun buik. Pinguïns komen aan wal om hun jongen groot te brengen.
De ouders lossen elkaar af bij de zorg voor het kuiken. De een blijft bij het kuiken terwijl de ander gaat
vissen.
Struisvogels kunnen ook niet vliegen, maar wel heel erg hard rennen! Ze kunnen een
snelheid van 50 km/u bereiken. De struisvogel is de grootste vogel ter wereld en komt
voor in Afrika. Een mannetje kan wel 3 meter hoog worden en meer dan 100 kilo
wegen. Bij plotseling gevaar drukken struisvogels zich met gestrekte hals tegen de
grond, waardoor het net lijkt of zij hun kop in het zand steken. De struisvogel is bijna
uitgeroeid geweest vanwege de fraaie veren die als luxe versiering werden gebruikt.
Struisvogels worden tegenwoordig ook in Nederland als boerderijdieren gehouden voor
het vlees en de broedeieren.
Een zwierige zweefvlieger
Eeuwenlang was de ooievaar het symbool van geluk en nieuw leven. De naam
ooievaar is een samenvoeging van ‘geluk’ (ode) en ‘brengen’ (baren). Het huis waarop
deze geluksbrenger zijn nest bouwde was gezegend en bleef vrij van onheil.
De meeste ooievaars overwinteren in Afrika. Meestal komt het mannetje een paar
dagen eerder terug dan het vrouwtje en begint alvast aan het klaarmaken van het nest.
Ooievaars blijven trouw aan hun nest. Oude nesten kunnen 2,5 meter hoog zijn en 2
ton wegen! Ooievaars eten slakken, regenwormen, hagedissen, slangen, muizen en
kikkers. Op het insigne van een kraamverpleegster staat een ooievaar afgebeeld. Zij heeft haar ‘ooievaartje’
gehaald.
Een vogelaar is al vroeg uit de veren
Een vogelaar is iemand die vogels bestudeert. De vogelaar herken je aan de
sluipende tred en de verrekijker. Vaak heeft hij of zij ook een fototoestel met telelens
bij zich. Soms worden de handen achter de oren geplaatst om de vogelgeluiden nog
beter te kunnen opvangen. Vogelaars zijn al vroeg op stap omdat de meeste vogels
ook al heel vroeg wakker zijn.
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Vogels in de buurt
Waar we ook wonen, er zijn altijd wel vogels in de buurt. Ook in de stad. Van sommige soorten zo veel dat
ze ons eigenlijk niet eens meer opvallen. De meeste stadsvogels zijn niet schuw. Ze zijn gewend aan drukte
en lawaai en hebben zich aangepast aan de stad. Voor stadsvogels is het leven anders dan voor vogels op
het platteland. De temperatuur in de stad is hoger door huizen, auto’s en industrieën. Door de
straatverlichting hebben vogels meer tijd om naar voedsel te zoeken. Omdat er meer dan genoeg voedsel is,
gaan stadsvogels ook eerder broeden dan hun soortgenoten op het platteland.
De merel
Als merels zingen, zitten ze het liefst in de hoogste top van de boom. Merels worden ook wel
‘zwarte lijsters’ genoemd vanwege de melodieuze zang en lange fluittonen. Als er onraad
dreigt, waarschuwt hun alarmroep ‘tjing-tjing-tjing’ ook andere vogels. Het mannetje is zwart
van kleur met een oranjegele snavel. Het vrouwtje is donkerbruin en heeft een bruine snavel.
De merel bouwt zijn nest van gras, blaadjes en takjes in een struik of boom. Er sneuvelen veel
jonge merels omdat het nest slecht verstopt wordt en omdat de jonge merels het nest verlaten
voor ze echt kunnen vliegen.
De spreeuw
De spreeuw heeft een metaalachtig glanzend verenpak in de zomer en witte verenpuntjes in de
winter. De veren van het vrouwtje glanzen wat minder. De spreeuw bouwt zijn nest vaak in een
holte of onder dakpannen. Het mannetje en vrouwtje broeden allebei. Na de broedtijd vliegen
spreeuwen in grote dansende wolken rond, op zoek naar voedsel of een slaapplaats. In zo’n
zwerm veranderen ze precies tegelijk van richting. Spreeuwen kunnen heel goed het geluid van
andere vogels na-apen. Ze kunnen zelfs het geluid van een auto en een hond nadoen.
De huismus
Huismussen komen overal voor waar mensen wonen. De huismus is een vrolijk vogeltje dat
een ontzettend spektakel kan maken als hij met andere huismussen rondvliegt of in een heg zit.
Het mannetje heeft een grijs kopje en een zwarte bef. Hoe groter en zwarter de bef is, hoe
belangrijker hij is in de groep. Het vrouwtje is wat lichter van kleur. Huismussen broeden graag
onder dakpannen en in klimop. Mussen eten eigenlijk alles.
De koolmees
De koolmees is groter, sterker en brutaler dan de andere mezen. Soms verdrijft hij andere
vogels uit hun nesthol. Hij heeft een zwarte kop met witte wangen en een gele borst met een
zwarte ‘stropdas’. Mannetjes en vrouwtjes zien er bijna hetzelfde uit. Bij het mannetje is de
borststreep breder. Als ware acrobaten hangen ze 's winters aan de vetbollen en pindanetjes.
De pimpelmees
Een pimpelmees is nog kleiner dan een mus. Hij heeft een blauw petje, witte wangvlekken en
een zwarte ooglijn en halsring. De buik is zachtgeel. Net zoals de koolmees broedt de
pimpelmees graag in holen, maar wil ook wel eens een brievenbus ‘kraken’. Bij gevaar laten
pimpelmezen een hoog trillertje, een soort belgeluidje horen.
Het roodborstje
Het roodborstje is duidelijk te herkennen aan de rode kleur van de borst en het voorhoofd.
Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit. Roodborstjes zijn echte driftkikkers. Zowel
mannetjes als vrouwtjes hebben hun eigen gebiedje en dat verdedigen zij tot bloedens toe, ook
tegen elkaar. Alleen in de broedtijd sluiten mannetje en vrouwtje een soort gewapende vrede.
‘Roodborstje tikt tegen het raam’ is een oud Nederlands liedje. Misschien wil de vogel wel eens
zijn spiegelbeeld te lijf gaan, maar zeker is dat hij bij gevaar een ‘tikkend’ geluid maakt.
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Vogels als huisdier
Sommige vogelsoorten worden al minstens 4000 jaar als huisdier in gevangenschap gehouden en gefokt. Ze
zijn hun wilde ‘haren’ en hun drang naar vrijheid kwijt. Als ze in de vrije natuur zouden worden losgelaten,
zouden ze dat waarschijnlijk niet overleven. Ze zijn niet meer gewend om zelf op zoek te gaan naar voedsel
en weten ook niet precies wie hun vijanden zijn.
Toch hebben deze huisdieren hun natuurlijke gedrag niet verloren: kanaries fluiten omdat ze een vrouwtje
willen veroveren, valkparkieten willen vliegen en niet alleen maar van de ene stok naar de andere hippen en
grasparkieten hebben liever een soortgenootje dan een spiegeltje.
De grasparkiet
Grasparkieten behoren tot de papegaaienfamilie en komen oorspronkelijk uit
Australië. De grasparkiet komt in vele kleuren voor. Als grasparkieten van jongs af
aan door mensen worden verzorgd, worden ze heel tam en leren ze zelfs woordjes
nazeggen. Grasparkieten spelen graag.
De kanarie
De kanarie komt voor op de Canarische eilanden en werd al meer dan vierhonderd
jaar geleden door Portugese zeevaarders meegenomen naar het vasteland van
Europa. De in het wild levende kanarie is grauwgroen van kleur maar door het
fokken zijn er allerlei kleuren ontstaan. Kanaries worden vooral gehouden vanwege
de zang van de mannetjes. In de broedtijd zingt het mannetje minder.
De papegaai
De papegaai is vooral bekend om zijn ‘spraakvermogen’. Hij kan niet echt praten,
maar hij doet geluiden na. De Afrikaanse grijze roodstaart mag niet meer verkocht
worden. Papegaaien zijn er in verschillende maten en soorten. Het zijn echte
gezelschapsdieren en ze kunnen een hechte band krijgen met hun eigenaar. Een
papegaai kan wel honderd jaar worden.
De dwergpapegaai
Dwergpapegaaien of Agaporniden komen oorspronkelijk uit Afrika, waar ze in
groepen van 20 à 30 vogels leven. De naam Agapornis komt uit het Latijns en is een
samenvoeging van de Griekse woorden 'Agapein' (liefkozen) en 'Ornis' (vogel). Als
dwergpapegaaien een paartje hebben gevormd, zijn ze onafscheidelijk en zitten dan
ook vaak naast elkaar en poetsen elkaars verenpak. Dwergpapegaaien komen in
verschillende kleuren voor en worden ongeveer 13 tot 17 centimeter groot. Een
dwergpapegaai kan wel 12 jaar oud worden.
De valkparkiet
Valkparkieten behoren tot de papegaaienfamilie en komen voor in Australië, waar ze
in kleine groepjes van 10 tot 30 vogels rondzwerven. Valkparkieten eten zaden,
vruchten, bessen en insecten.
De Latijnse naam Nymphicus Hollandicus is een samenvoeging van Nymphicus
(sierlijke vorm van een nymf ) en Hollandicus (de vroegere naam van Australië, New
Holland).
De Hollandse naam valkparkiet is ontstaan door de manier van vliegen, die lijkt op
die van een valk. Valkparkieten komen daarom het meest tot hun recht in een
volière. Een valkparkiet kan 25 jaar worden.
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Hoe zeg je dat ook alweer?
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht
Het zekere voor het onzekere kiezen
Vogeltjes, die te vroeg zingen, zijn voor de poes
Als men te vroeg juicht, kan het later wel eens extra tegenvallen
Dat is een gladde vogel
Dat is een slimmerik
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
Ieder mens gedraagt zich zoals hij bij zijn
opvoeding geleerd heeft
Op het vinkentouw zitten
Op de loer liggen om je kans te grijpen
Iemand blij maken met een dooie mus
Iemand blij maken met iets dat helemaal niet
bestaat of totaal geen waarde heeft
Ergens op zitten broeden
Ergens zwaar over nadenken
Een huismus
Iemand die het liefste thuis zit
Lopen als een kievit
Vlug ter been zijn
Zingen als een leeuwerik
Mooi zingen
Stelen als een raaf
Alles stelen wat je maar krijgen kunt
Een bonte specht had graag een groene
Daar heeft hij een veer voor moeten laten
eens heel voorzichtig willen zoenen.
Dat heeft hem veel geld gekost
Maar een konijntje dat als leek
Iemand achter de veren zitten
hun beider snavelwerk bekeek
Iemand steeds harder laten werken
dacht zachtjes: “Zoenen is bij spechten
Met andermans veren pronken
haast even vreselijk als vechten”.
Eer behalen met andermans werk
Trijntje Fop

Wist je dat……










gierzwaluwen bijna hun hele leven in de lucht blijven? Ze eten, paren en slapen er zelfs. Dat kan
doordat ze zich laten dragen op opstijgende luchtstromingen. Ze slapen telkens maar een paar
seconden en maken dan weer een paar vleugelslagen.
je in de winter verkleumde vogels niet meteen voor de verwarming moet zetten? Vogelbotten zijn hol en
de lucht in de botten zet bij warmte uit. Als dat te plotseling gebeurt, kunnen de botten breken. Eerst in
een koele gang zetten dus.
eenden en ganzen in een V-vorm vliegen om energie te besparen? Net zoals bij wielrenners laat de
koploper zich na verloop van tijd terugvallen en moet een andere vogel de slierten achter zich
‘aantrekken’
een ‘zwaluwstaartje’ een manier is om met een paar stripjes leukoplast een wondje te hechten?
‘kraaienpootjes’ rimpeltjes zijn en dat met ‘eksterogen’ likdoorns bedoeld worden?
je nestkastjes met het vlieggat naar het noordoosten of oosten op moet hangen? De meeste regen komt
uit het zuidwesten en door direct zonlicht uit het zuiden kunnen jonge vogeltjes oververhit raken.
vogels zaadjes van bessen en vruchten uitpoepen en zo voor zaadverspreiding zorgen?
een slechtvalk tijdens zijn duik naar een prooi de snelheid van over de 175 km per uur kan bereiken?
Dat is pas vliegensvlug!
zwaluwjongen langer in het nest blijven dan andere vogels omdat
ze eerst goed sterk moeten worden? Direct na het uitvliegen
moeten ze immers naar Afrika.
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Vogels kijken in de tuin
Het is leuk vogels in de tuin te hebben. Vogels maken een tuin levendig. Een tuin is pas echt een
vogelparadijs als er het hele jaar door voedsel en beschutting te vinden is. Dat kan met nestkastjes in het
voorjaar en voederhuisjes in de winter, maar ook met planten die insecten lokken of besjes krijgen. Laat
afgevallen bladeren zoveel mogelijk liggen in het najaar en in de winter. Veel insecten overwinteren daarin
en die worden weer door vogels gegeten. Leg een vogelboek en een verrekijker op de vensterbank zodat je
meteen kunt opzoeken wie er op bezoek is.
Vogelclubs
Als je meer over vogels wilt weten, kun je lid worden van een vogelvereniging, een natuurvereniging of
meegaan met een vogelexcursie.



De Vrije Vogel Club is een jeugdclub van de Vogelbescherming Nederland. www.vogelbescherming.nl
Landelijke Jongerenvereniging voor Veldbiologie. www.knnv.nl

Beleef de lente
In het voorjaar start weer de webcam actie van de Vogelbescherming. Klik www.beleefdelentejunior.nl
en bekijk wat er zo allemaal in de verschillende vogelnesten gebeurt..
Help de vogels in de lente aan huisraad
Hang restjes wol, veertjes, hooi en draadjes in korfjes op in de tuin. Schrijf op wie van alles komen halen om
er een nestje van te bouwen.

veertjes

hooi

wol

Roodborstje

Mus

Pimpelmees

Koolmees

Merel
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draadjes

hondenharen

Vogelmasker

Kopieer op dik papier of plak op karton.
Kleuren, uitknippen
Elastiek in de gaatjes

info@cnme.nl
www.cnme.nl
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