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Voorwoord
We zijn er helemaal klaar mee met het coronavirus.
Geen feest voor ons jubileum of leuke activiteiten.
Maar corona is nog niet klaar met ons, dus verlopig
weinig activiteiten endus geen agenda inhet
clubblad. Alleen de clubavonden kunnen we weer
bezoeken en 14 september de jaarvergadering, die
uitgesteld was in maart. Misschien toch nog een
tentoonstelling dit jaar? We zullen het moeten
afwachten.
Schrijft u ook een leuk artikel voor ons clubblad?
Mail het dan naar redactie@aviculturawoerden.nl
De redactie.
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De vliegspieren van een vogel.
De twee belangrijkste spieren die instaan
voor de vleugelbewegingen zijn de grote
borstspieren en de coracoacromiale band,
ook wel kleine borstspier genoemd. Beide
soorten bevinden zich grotendeels centraal
aan de buikzijde, wat belangrijk is voor de
balans van de vogel in vlucht. De grote
borstspieren lopen langs de borst en zijn
vastgehecht aan het vorkbeen, aan het
sterke membraan tussen het ravebeksbeen
en het vorkbeen en aan de kam van het
borstbeen. Bij vogels die in bomen

klimmen, zit een grote kam echter in de
weg. De vliegspieren zijn bij hen fijn
verspreid aan de ribbenkas bevestigd. De
grote borstspieren zorgen voor de
neerwaartse vleugelslag. Hierbij moet
enorm veel kracht ontwikkeld worden (de
vogel moet zich als het ware afzetten tegen
de lucht). Vandaar dat deze spieren in
verhouding enorm groot zijn, ze nemen
gauw tot 15% van de massa van de vogel in.
Ze zien ook zeer rood doordat er meer
bloedvezels aanwezig zien die het
nontbeerlijke zuurstof aanvoeren.
Bovendien bevatten ze meer
mitochondriën (energiereservoirs van
cellen) dan andere spieren, wat het uithoudingsvermogen sterk ten goede komt.
Onder de grote borstspieren bevindt zich
de coracoacromiale band (kleine
borstspier). Deze spier werkt samen met
allerlei kleinere spieren, waarvan de
dorsale hefspieren de belangrijkste zijn, om

de vleugel weer omhoog te krijgen. De
kleine borstspier zit eveneens vast aan de
kam en gaat langs boven doorheen het
driebenig kanaal. Dit is de plaats waar de
schouderbladen, de ravebeksbeenderen en
het vorkbeen samenkomen. De aanhechting
aan de vleugel bevindt zich aan de rugzijde
van de basis van het opperarmbeen door
middel van een zeer sterke pees. Voor de
meeste vogels is de opwaartse slag louter
een `herstelslag': deze slag brengt de
vleugel terug in positie om aan een
krachtige neerwaartse stoot te beginnen.
De coracoacromiale band is dan ook lang
niet zo groot als de grote borstspier. Meer
nog, de meeste vogels komen tijdens het
vliegen toe met de dorsale hefspieren om
hun vleugel terug omhoog te krijgen. Enkel
bij het opstijgen of het versnellen, wanneer
de vogel zeer snel met zijn vleugels moet
slaan, is de kleine borstspier nodig. Bij
sommige vogels (waaronder de kolibrie) is
de opwaartse vleugelbeweging echter meer
dan een herstelbeweging. Ze halen ook een

voortstuwende kracht uit de opwaartse
slag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
bij kolibries de coracoacromiale band in
verhouding vijf keer groter is dan bij
andere vogels . Ook bij pinguïns is dit zo: bij
het zwemmen halen zij immers
voortstuwing uit de opwaartse beweging.
www.aviculturawoerden.nl
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Nestmateriaal (cultuur)vogels
De kweek van de insecteneters staat nog wat
korter bij de natuur dan bijvoorbeeld de
kweek met de gedomesticeerde kanaries. De
nestmaterialen bestaan voor een deel uit
natuurlijke materialen. Op deze pagina treft u
een aantal nestmaterialen aan die door
insecteneters worden gebruikt. Bij de
beschrijving van de vogels staat vermeld
welke voorkeuren de betreffende soort heeft.
Mos
Mos is een van de natuurlijke materialen
welke door de vogels wordt gebruikt. Te koop
of vrij verkrijgbaar in de natuur, thuis in de
natuur, de omgeving of het bos. Of het
toestaan is het vanuit het bos mee te nemen
dat is weer iets anders!
Dierenharen
Je kunt natuurlijk het paard, de geit en allerlei
andere viervoeters achterna rennen en de
haren proberen te bemachtigen, met het risico
van een beet of trap. Handiger is het
misschien gewoon een zakje te bestellen.
bijvoorbeeld geitenhaar of een zakje
gemengde dierenharen. In de onderstaande
slide-show ziet u twee soorten en een mix.

Kokos-sisal-jute katoen
De mengeling van kokos, sisal, jute en katoen
is een veel gebruikte mengeling bij zowel de
insecten- als zaadeters.
Watten
Ook de gewone watten worden vaak gebruikt
als nestmateriaal!
Natuurlijke materialen
Omdat de insecteneters wat korter bij de
natuur staan is het voor een aantal soorten
goed om ook wat natuurlijke materialen te
verzamelen. Gewoon onderweg even stoppen
en grazen. De buit bestaat uit gras,
plantenstengels en mos. Kapok is een product
van de kapokboom. Uit de rijpe producten van
de kapokboom vormt zich een pluk zachte
vezels, die bestaat uit de haren op de zaden.
Deze vezels worden onder meer gebruikt als
vulling voor kussens en vesten. Katoen is een
zachte, eencellige vezel, die uit de opperhuid
(epidermis) van de zaden van de katoenplant
(Gossypium) groeit. De vezels worden
doorgaans tot draden gesponnen en als
zodanig gebruikt om zacht, luchtdoorlatend
textiel van te maken.

Grassen
Diverse natuurlijke materialen zoals twijgjes
en grassen zijn ook dankbaar nestmateriaal
voor onze gevleugelde vrienden.
Sharpie
Ook sharpie is een van de nestmaterialen.
Veren
Veren en met name donsveren zijn natuurlijk
een van de favoriete nestmaterialen.
Kokos
Witte en bruine kokos vormen nestmateriaal
dat zowel door insecteneters als zaadeters
wordt gebruikt.
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De sterns of sternen
zijn een groep van zeevogels, die verwant is aan
de steltloperachtigen en schaarbekken en vaak
wordt ondergebracht in de familie Sterns
(Sternidae). Over de indeling van de sterns is geen
consensus. Soms wordt de groep tot de familie
van de meeuwen (Laridae) gerekend, soms als
onderfamilie (Sterninae) of als geslachtengroep
(Sternini). De meeste sterns werden vroeger
ingedeeld bij het geslacht Sterna.
Zwarte sterns zijn vogels van het ondiepe moeras.
Ze foerageren niet ver van de kolonies op kleine
visjes, amfibieën, insecten en regenwormen. Deze
moerasvogel overwintert in West-Afrika en komt
rond de maand mei weer terug naar Nederland.
Een van de oorzaken is dat het aantal broedmogelijkheden van de zwarte stern flink is afgenomen in de afgelopen
decennia. Deze typische moerasvogel gebruikt de waterplant krabbenscheer om een nestje te maken.
Krabbenscheer gedijt alleen in heel schoon water. Door het gebruik van kunstmest en gifstoffen in de vorige eeuw
is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd en is er nu minder krabbenscheer te vinden in de laagveen- en
riviergebieden. Het aantal zwarte sterns is hierdoor ook flink gedaald.
Om de sterns een handje te helpen zetten de vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten broedvlotjes
uit. Dit gebeurt ook door de vrijwilligers van de natuurgroepkockengen in Kockengen, waar ik deze foto s heb
kunnen maken. Zwarte sterns zijn zeldzame vogels en komen de laatste jaren helaas steeds minder voor. De
ogelsoort staat op de rode lijst a edreigde ogelsoorte . 00 jaar geleden waren er nog ongeveer 20.000
broedparen in Nederland, tegenwoordig zijn dit er nog maar 1.200.
Zwarte sterns broeden in meijuni. Ze hebben één legsel per
jaar van 2-3 eieren. Broedduur
20-22 dagen. Het nest wordt
gemaakt in zoetwatermilieus
op drijvende vegetatie, liefst
krabbenscheer, of kunstmatige
nestvlotjes. Ze broeden in
kleine kolonies. De jongen
zitten 25-28 dagen op het
nest. Ze kunnen het nest al
vanaf de tweede week voor
langere tijd verlaten en
worden nog enige tijd na
uitvliegen gevoerd.
Tekst: Internet
Foto s: John de Ruiter
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De visdief
Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het
binnenland. Bij voorkeur broeden ze op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk
bereikbare plaatsen met een vrijwel kale tot grazige bodem. Visdieven eten graag kleine
rondvis, die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek aan rondvis schakelen ze over
op kleine platvis, garnalen, kikkervisjes etc. Onze visdieven overwinteren langs de WestAfrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria.
Meest algemene stern in Nederland,
die zowel aan de kust als in het
binnenland te zien is. Rug en
vleugels zijn zilvergrijs en de
onderdelen lichtgrijs. Visdieven
hebben een zwarte kopkap die
doorloopt tot in de nek. De
buitenste handpennen zijn iets
donkerder waardoor er - vooral in
de zomer - een donkere wig op de
boven vleugel ontstaat. Lijkt sterk
op noordse stern. Maar visdieven
hebben een langere snavel en hals,
bredere vleugels, langere poten en
meestal een zwarte punt aan de
oranjerode snavel.
Heeft één legsel per jaar met 2-3
eieren in een nestkuiltje. Broedt
meestal vanaf mei tot begin juni.
Broedduur: 21-24 dagen. Visdieven broeden in kolonies op rustige, spaarzame begroeide terreinen
aan de kust en bij binnenwateren, maar soms ook op daken in het westen en noorden van
Nederland. De jongen kunnen na 23-27 dagen vliegen.
Visdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden,
maar ook in het binnenland zijn kolonies te vinden, in
waterrijke graslanden en op platte grinddaken. Ook
natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren
voorzien in geschikte broedgelegenheid voor de
visdief. Ze zoeken hun voedsel in zoete en zoute
milieus: intergetijdenzone, kust, moeras, rivieren,
beken en meren.
Bidt en duikt naar kleine visjes, zoals spiering. Tijdens
de balts presenteren de vogels visjes aan elkaar.
Tekst: Internet en Foto’s: John de Ruiter

7

Torenvalken bij de Zevenhuizerplas
Weer eens op pad met de camera. Dit keer na een tip op sociaal media, torenvalkennest zou er zijn
bij de Zevenhuizerplas. Was daar nog nooit geweest dus laten ik daar eens de volgende dag naar toe
gaan. Parkeerplaats opgezocht op internet en s ’ochtends om 06:00 uur van thuis weggereden.
Ben benieuwd of ik het kan vinden want is best groot gebied.
Achteraf blijkt toch dat ik een parkeerplaats te ver was gegaan, toen ik een stuk liep langs een
strandje, kwam ik bij een parkeerplaats die ik voorbijreed.
Verderop kwam ik de eerste fotografen tegen die op een plek stonden te spotten naar vogels.
Hier moet ik dus zijn dacht ik en vol enthousiasme ging ik kijken wat er allemaal te zien viel.
Hmm….niet echt spectaculair of ben ik verwend wat ik allemaal al gezien heb in de aflopen tijd.
Ga eens verder kijken wat er nog meer te zien valt. Ineens zie ik nest op een paal, dat zou het nest
kunnen zijn, maar zie nog geen torenvalk. Er werd al gezegd dat ze op uitvliegen zijn dus ze zullen
wel net vertrokken zijn als ik kom. Verderop zag ik een biddende torenvalk die daarna naar de
boom vloog vlak boven het nest, BINGO gevonden.
De torenvalk (Falco tinnunculus) is een prachtige
roofvogel die de kunst van het 'bidden' als geen ander
bezit. Je ziet ze al te vaak langsheen de weg ter plaatse in
de lucht hangen, waarbij de vleugels snel op en neer
bewegen. Het 'bidden' is een uitstekend hulpmiddel om
een prooi in het onderliggende perceel te lokaliseren. Er
zijn nog roofvogels zoals de buizerd en de wouw die deze
jachttechniek toepassen maar geen van hen doet het zo
frequent als onze kleine torenvalk.
Een ander opmerkelijk kenmerk bij deze soort is het
kleurenverschil tussen de mannelijke en vrouwelijke valk.
Bij andere roofvogels kan je het verschil in geslacht enkel afleiden uit de grootte en het gewicht van
de soort waarbij de vrouwelijke vogels steeds een stuk groter zijn dat hun wederhelften. Een
merkwaardig verschil dat deels eenvoudig te verklaren is, als je logisch nadenkt: het vrouwtje, die
het grootste deel van het broeden op zich neemt is groot en sterk om het nest tegen indringers te
verdedigen. Het mannetje daarentegen moet in de broedperiode -en de daaropvolgende periode na
het uitpikken van de kuikens- met zijn snelheid en behendigheid constant prooien aanbrengen. Pas
wanneer de jongen groter zijn zal ook het vrouwtje, al jagend, haar steentje bijdragen. Zij zal
uiteraard grotere prooien vangen en dit is mooi meegenomen nu de jongen ook meer voedsel nodig
hebben.
De mannelijke torenvalk is prachtig gekleurd en herken je nagenoeg onmiddellijk. Hij heeft een
prachtige staalgrijze kop met kenmerkende zwarte oogstrepen. Het achterlijf waarop de vleugels
rusten is mooi bruin met zwarte spikkels en de zwarte vleugelpunten bedekken de staalgrijze lange
staart die ook op zijn beurt eindigt in een zwarte band. Ze hebben een spanwijdte van 65 – 80 cm.
De bleke borst is beige met donkere parels. Het vrouwtje, een stuk groter dan het mannetje, is
nagenoeg volledig gepareld, om niet te zeggen gebandeerd. Ze kan licht grijsblauwe kaken hebben
maar alle overige lichaamsdelen zijn beige tot bruin in verschillende tinten.
De torenvalk is vriend van elke tuinliefhebber gezien deze kleine valkensoort (30 à 35 cm) bijna
alle kleine knaagdieren op het menu heeft staan. Het is dus een uitstekende helper bij het vangen
van muizen, woelmuizen en kleine ratten en bovendien een streling voor het oog om naar te kijken.
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De jonge vogels hielden zich verborgen in de boom. Een mooi plekje opgezocht zo’n
meter voor
het nest en de boom, en in het gras gaan zitten en wachten maar totdat pa of ma weer eten komt
brengen. Al gauw lieten de jongen torenvalken hun zien en gingen de veren oppoetsen op een tak.
Even later wordt de eerste maaltijd aangeboden, een verse muis. Voordat hij de prooi bij de jongen
bracht, ging hij naar het nest en poseerde even om te laten zien wat hij gevangen had. Toen de
buikjes wat gevuld zijn moet er geoefend worden dus korte stukje vliegen. Sommige gingen een
stukje verder. Dat kwam mooi uit, nu kon ik wat dichterbij komen als dat toelaten.
Gezien deze kleine valkensoort geen nest bouwt kan je hem helpen door het ophangen van een
speciale nestkast. Een valkenpaartje houdt van de combinatie bosrand en open landschap en
verkiest dan ook een nestplaats beschermd in de boomtoppen maar met het zicht op open
landschap voor het detecteren van potentiële prooidieren. Hang de kast dus in een bosrand of
bomengroep met een vrije invliegopening weg van het zuidwesten. De ideale kastafmetingen zijn
circa 50 cm x 30 cm x 25 cm met een opening van circa 25 cm x 15 cm. De ideale kasthoogte is circa
400 tot 500 cm. Gebruik duurzaam hout of koop een
kant en klare kwalitatieve kast, bedek de bodem met
turfmolm of houtschilfers.
Als alles goed gaat zal het paartje vier à vijf jongen
grootbrengen in de periode van april tot augustus. Een
leuk extraatje in jouw tuin of op de boerderij, weg met
overtollige knaagdieren en grote insecten zoals
bijvoorbeeld meikevers. De kast kan ook als
winterverblijf worden gebruikt dus aarzel niet om dit
najaar een kast op te hangen en wacht geduldig op de
eerste kennismaking met deze prachtige soort!
Tekst & Foto’s: John de Ruiter
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Avicultura in Coronatijd
Alle activiteiten voor 2020 waren ingepland,
we hadden net de lezing van Celina Polane
over natuurfotografie gehad. En toen? Een
Lock down door het Coronavirus. Alle
activiteiten werden per direct stilgelegd. Geen
clubavonden, vogelmarkten, lezingen,
jongvogelavonden en zelfs het ledenuitje naar
de Amsterdamse waterleidingduinen o.l.v.
Arjan Dwarshuis moest geannuleerd worden.

Hierbij kan gedacht worden aan het op een
toegewezen tijd de vogels in-/ uit te kooien.

Begin juni konden, door de versoepeling van
de regels, de clubavonden op maandag weer
doorgaan. (Wel met in acht name van de
hygiëneregels.) Alle andere activiteiten nog
niet.

Het bestuur stelde zich de vraag of de
tentoonstelling in november in gevaar zou
komen. Hoe gaan andere verenigingen dat
doen? Tijdens de rayonvergadering in juli kon
deze vraag misschien beantwoord worden. De
meeste verenigingen die aanwezig waren
stonden negatief tegenover het organiseren
van een tentoonstelling in 2020. Het bestuur
van Avicultura heeft mede hierdoor besloten
om te proberen juist wel een tentoonstelling
te organiseren.
Er is een werkgroep samengesteld die bestaat
uit (bestuurs)leden. Deze werkgroep is druk
bezig met het bekijken van de mogelijkheden
om binnen de geldende Coronaregels een
tentoonstelling te kunnen organiseren.

Ook het bezoeken van de show zou op een
toegewezen tijd plaats kunnen vinden, dit om
grote drukte in het clubgebouw te
voorkomen. Er is op de bezoekmomenten dan
ook alleen toegang voor de inzenders. De
mogelijkheid om een moment in te plannen
voor het bezoeken van de show voor niet
inzenders wordt ook bekeken door de
wekgroep.
Mede door de ruimte die nodig is om te
kunnen voldoen aan de 1 ½ meter
afstandsregel is het waarschijnlijk niet
mogelijk vogels te koop aan te bieden.
Ook de financiële kant van het organiseren
van de tentoonstelling is bekeken. Omdat het
rad van avontuur niet kan draaien missen we
een groot gedeelte van de inkomsten. Gedacht
wordt dan ook om het prijzengeld dat
normaal gesproken gewonnen kan worden dit
jaar niet uit te keren.
Als de werkgroep het definitieve plan klaar
heeft dan wordt deze aan de gemeente
Woerden aangeboden, ter goedkeuring.
Vervolgens brengen we de leden op de hoogte
hoe de tentoonstelling er definitief uit gaat
zien.
(TT)secretaris, Fedor Vermeulen
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Zelf kiemzaad maken het is niet moeilijk!
(gelezen op voliere-info.nl, auteur
Adriaan)
Over zelf kiemzaad maken zijn al veel
artikelen geschreven. Een ding staat vast; de
meeste vogels zijn er gek op! Er zijn veel
verschillende meningen over kiemzaad. Met
name in verband met gezondheid van de
vogels. Omdat het een redelijk
schimmelgevoelig product betreft. Hier leest u
meer informatie over het zelf maken van
kiemvoer.
Voor en nadelen van kiemzaad maken
Allereerst de voordelen en nadelen van het
kiemzaad maken.
Voordelen:
Kiemzaad is een goede bron van vitamines,
met name vitamine C, B2, B5, B6 en D.
Kiemzaad is een goede bron van mineralen;
ijzer, magnesium, koper, calcium en fosfor.
Kiemzaad bevat wanneer het gekiemd is erg
weinig vet
Net gekiemde zaden bevatten meer makkelijk
opneembare mineralen dan ongekiemde
zaden.
Je hebt alleen maar water en (kiem)zaad
nodig.
Nadelen:
Kans op (onzichtbare) schimmels in het
kiemvoer is sterk aanwezig indien men zich
niet aan enkele hygiëne regels houd
Niet-vette kiemzaden verzuren bijzonder snel.
De kans op kropverzuring bij jongen en
darmstoornissen vergroot hierdoor sterk.
Wanneer de kiem groter dan circa 1 cm is
daalt de voedingswaarde snel
Kiemzaad is lastig langer dan enkele dagen te
bewaren.
Zelf kiemzaad maken
Zelf kiemzaad maken is niet moeilijk, je hebt
er geen uitgebreide keuken voor nodig. Op
internet circuleren erg veel bereidingswijzen.
Het maken van goed vers kiemzaad is niet
gemakkelijk. Hier een

werkwijze die ik zelf ook met succes heb
gebruikt.
Gebruik een kiemzaad mengeling. Dit zijn
zaden die allemaal ongeveer even snel
ontkiemen, zo voorkomt u te lange kiemen die
niet voedzaam zijn.
Maak ongeveer 2 tot 5% van het
lichaamsgewicht aan kiemzaad klaar, dit
betekend bijvoorbeeld voor een koppel
valkparkieten circa 4 tot 10 gram kiemzaad.
Laat de zaden ongeveer 20 uur wellen in een
laagje water, bijvoorbeeld in een maatbeker.
Te kort wellen kan ervoor zorgen dat de
zaden niet genoeg water opnemen, te lang kan
bederf veroorzaken.
Na 20 uur het mengsel in een rvs zeef
overbrengen en de zaden goed naspoelen met
koud stromend water. Laat de zaden
vervolgens uitlekken
Ruik even aan de zaden, ruiken ze zurig?
Meteen weg gooien!! Het zaad is dan
bedorven
Indien de zaden goed ruiken laat je ze in de
zeef op een plek staan waar ze niet in direct
zonlicht staan. Spoel ze meerdere keren per
dag af met koud water om te voorkomen dat
er bederf optreed.
Geef de zaden wanneer er een wit puntje van
1 tot 3mm gevormd is op de zaden. Meestal
gebeurt dit tussen de 24 en 48uur na het
wellen.
Geef niet meer zaad dan wat de vogels in 3
uur opeten, omdat kiemzaad zo vers is bederft
het bijzonder snel. Het is beter om wat te
weinig te geven om zo de darmen niet teveel
te belasten.
Het teveel aan kiemzaad is ongeveer een dag
te bewaren in de koelkast. Laat het zeker niet
op het aanrecht of in een kastje staan, dan
bederft het binnen een halve dag. Ruik ook
altijd even aan de zaden voor u ze verstrekt,
indien u het niet vertrouwt gewoon weg
gooien en een nieuwe portie aanmaken.
Veiligheid voor alles
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