naar vogels kijken
de vleugels een felblauwe vlek. De
gaai vliegt nogal langzaam en onregelmatig. Het is een standvogel.
Ook hij is een alleseter, waaronder eieren en jonge vogels. Graag
verstopt hij eikels en wordt daarom
wel de bosbouwer onder de vogels
genoemd.

NGF “Birdwatching” op de Edese
Golfclub
Jaarlijks worden vogels gespot tijdens een wandeling op een vroege
zaterdagmorgen in april of mei. Tijdens een heerlijk ontbijt in clubhuis
wordt de score opgemaakt. In de
tabel zijn de soorten opgenomen die
in de afgelopen jaren zijn gezien.
Kraai, niet erg geliefd
De zwarte kraai is een geheel zwarte vogel met een stevige snavel. Ze
stappen bedachtzaam rond.Het is
net of ze de engerlingen horen knagen. En dat zou best kunnen want het zijn
slimme vogels. Een kraai (47cm) is groter dan een kauw (32 cm). De even grote
roeken hebben een kaal stuk huid aan de
basis van hun snavel, waardoor die langer
lijkt. Ook heeft een roek veren op zijn dijen.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en keverlarven, maar ook
eieren, vogels en kleine dieren
worden gegeten. Hoewel engerlingen de boosdoeners zijn,
vinden greenkeepers kraaien
niet leuk. Engerlingen eten is
prima, maar dan graag zonder
de plaggen om te keren. En dat
kraaien bij de zangvogels horen
begrijpen alleen de taxonomen.

Soort
Aalscholver
Appelvink
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Bonte vliegenvanger
Braamsluiper
Buizerd
Ekster
Fitis
Fazant
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaantje
Graspieper

Soort
Grasmus
Grauwe gans
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote lijster
Heggemus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kievit
Kneu
Koolmees
Koekoek
Kuifmees
Kwartel
Merel
Nijlgans
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2
22
3
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9
29
Ekster
30
Eksters zijn met hun zwart-witte 10
verenkleed en lange staart on- 11
31
miskenbaar. In de zon hebben
12
32
ze een groen-blauwe weer13
33
schijn. Ook de schetterende
14
34
roep is niet te missen. Ze zitten
15
35
altijd in een flight van twee en
36
hippen rond, dit in tegenstelling 16
37
tot de kraaien die rondstappen. 17
Groepjes eksters bestaan uit
18
38
jonge dieren. Het voedsel van
19
39
de ekster bestaat uit wormen,
20
40
insecten, aas en afval. ‘s Winters worden vooral vruchten en
zaden gegeten. Het is tot nu toe niet gebleken dat een gezonde eksterstand ten koste gaat van die van andere kleine vogels die op het menu
van de ekster staan. Ze bouwen een bolvormig nest met een ingang aan
de zijkant. Op onze baan zit een
groot nest in een grove den.
Gaai
De gaai is bont, het kan echt niet
op. Een beige rug en buik, zwarte
staart, de onderrug en bef zijn wit,
kaneel-bruine nek en als toegift op

Klapekster
In de winter is de klapekster hét
klapstuk op de baan. Hij heeft een
lange staart, een lichtgrijze boven- en een vaalwitte onderzijde.
De vleugels zijn zwart. Opvallend
is de zwarte oogstreep, net een boevenmasker. De vogel jaagt vanaf een
hoge zitpost en is daardoor al op grote afstand te herkennen. Laag over
de grond benadert hij zijn prooi om daarna met een sierlijke boog op zijn
post terug te komen. Deze klauwiersoort (24 cm) vangt muizen of insecten en houdt van ruig licht beboste terrein. Zijn prooi spietst hij op scherpe voorwerpen zoals doorns. Het is een zeldzame vogel die maar zelden
in ons land broedt.
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45
46
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48
49
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53
54
55
56
57
58
59
60

Soort
Pimpelmees
Putter
Ringmus
Roodborst
Roodborsttapuit
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Vink
Vlaamse gaai
Wespendief
Winterkoning
Witte kwikstaart
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte specht
Zwartkop

Spechten
Spechten
zijn vogels met
scherpe
snavels en
een stijve
staart.
Van hun tenen staan de twee
middelste naar voren en de
buitenste twee naar achteren.
Zij leven het liefst in bomen en
gebruiken hun snavel en kleverige tong om daaruit insecten
los te peuteren. Hun steunpilaar is hun staart. Zij hakken
hun nest uit in een boomstam.

Groene specht
Als je een misslag maakt en je
hoort lachen, dan is dat uiteraard niet je flightgenoot maar
een groene specht, want die
heeft een lachende roep. Het
zijn prachtige olijfgroene vogels
met een felrode kruin en een
sterk golvende vlucht. Meestal zitten ze op de grond waar ze insecten
(vooral mieren) zoeken.

Grote bonte specht
De grote bonte specht is een prachtige grote vogel die bovenop zwart is en
wit van onder. Het mannetje heeft een kleine rode vlek op het achterhoofd,
het vrouwtje heeft een zwarte kruin. Hij voedt zich met insecten onder de
bast van bomen, maar hij eet ook noten, bessen en zaden van naaldbomen. Hij hakt vaak een gat in een boom om daar de dennenappel in vast
te klemmen. Dit noemt men een spechtensmidse. Als je een flinke vogel in
een zacht golvende vlucht ziet dan is het vrijwel zeker een specht.

