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Exotische vogelsoorten uit Zuid-Europa 50 jaar een begrip in Nederland.
Samen met de Vogelbescherming en de Universiteit van Durham heeft
SOVON de Klimaatatlas Europese Broedvogels samengesteld. Deze atlas,
die zij volgende week in Den Haag presenteren, biedt inzicht in de gevolgen
van de klimaatverandering voor 540 Europese vogelsoorten. Ook een groot
aantal andere Europese landen presenteert volgende week de atlas.
Leefgebied
De Klimaatatlas geeft volgens vogelonderzoeker Foppen onder meer een
beeld van de leefomgeving van vogels over vijftig jaar. Zo zal de in
Nederland bekende spotvogel verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de
orpheusspotvogel, een nu nog exotische familie uit Zuid-Europa. En de
Provençaalse grasmus, die langs de Middellandse Zee leeft, kan over vijftig
jaar met gemak tot in Denemarken komen. De vale gier, die bijvoorbeeld in
juni vorig jaar al boven Nederland werd gesignaleerd, is volgens Foppen "een
speciaal geval". De populatie van de roofvogel, afkomstig uit de Spaanse
Pyreneeën, is de laatste jaren "spectaculair gegroeid". Op zoek naar voedsel
trekken ze richting het noorden en ook Nederland zal volgens Foppen
regelmatig bezoek krijgen van de vale gier.

Eén van de traditionele rondvragen op de jaarvergadering is, wanneer er weer
een kaartavond wordt gehouden. Dat wordt dit jaar zelfs voor de jaarvergadering
nl al op 19 januari en heeft mede te maken met de vroege Carnaval en Paas en
de beperkte beschikbaarheid van de zaal. We gaan dan spelen om mooie prijzen.
We gaan die avond in ieder geval jokeren en klaverjassen en bij voldoende
animo ook sjoelen. Als u even laat weten of u komt en wat u graag wilt spelen
dan kunnen we er al een klein beetje rekening mee houden.
Deelname is voor leden en huisgenoten gratis.
Willen ook kennissen van u meedoen neem dan vooraf even kontact op met het
bestuur.

TL-lampen beschikbaar
In samenwerking met Expert Verboom kunnen wij aan onze leden de TLbuizen, die worden gebruikt tijdens de keuring, leveren.
Het typenummer van deze nieuwe buizen is TLD950.
Deze daglichtlampen laten de natuurlijke kleuren van uw vogels het best
uitkomen. Er zijn nog enkele lampen beschikbaar tegen een zeer voordelige
prijs. De leden die al lampen besteld hebben kunnen ze bij Henk Rens thuis
ophalen of anders afhalen op de kaartavond.
Wij feliciteren de prijswinnaars in Zutphen en Apeldoorn. Van het bezoek
vindt u een verslag in dit blad.
Op 19 januari is er weer een kaartavond. Alle leden en huisgenoten zijn
welkom en deelname is gratis.
In dit blad aandacht aan een paar vogels die in Zutphen zijn gesignaleerd: de
Mehringer en de Goudvoorhoofdparkiet. Ook de Swiftparkiet, uitvoerig
beschreven in het kerstnummer, was te bewonderen..

Bezoek aan de vogelshows in
Zutphen en Apeldoorn
Op zaterdag 5 januari 2008 zijn we met
7 personen in een busje naar de
vogelstad Zutphen getoerd. Via internet
was al bekend dat de Culemborgse
kanaries het goed hadden gedaan. Bram van Velden haalde met
zijn stam glosters corona een zilveren medaille en Ad Verwaaij
haalde zelfs 2x goud, 1 x zilver en 1x brons met zijn kleurkanaries.
Daarnaast waren er natuurlijk nog duizenden andere vogels, die
allen het bekijken meer dan waard waren en waarvan de
bestudering meerdere uren in beslag neemt. Maar om half drie
hadden we het meeste gezien, boodschappen gedaan en mooie
vogels gekocht, zodat we gepakt en gezakt weer terugkeerden.
Een week later brachten zes leden een bezoek aan Vogel 2008 in
Apeldoorn. Meer vogels, meer standjes en meer bezoekers.
Helaas geen Culemborgse prijswinnaars dit keer, maar bij de prijswinnende valkparkieten waren wel vogels die aan de valkparkietendag deze zomer hebben deelgenomen.
Voor de reis naar Hasselt op 26 januari hebben zich al een tiental
personen aangemeld. De verwachting is dat daar ca 18.000
vogels uit Noord en Zuid Europa zijn te bewonderen.
Aanmelden bij Henk Rens kan nog tot en met de Kaart- avond op
zaterdag 19 januari. Denkt u wel aan een geldige legitimatie?

Kweek
Als nestgelegenheid hebben Goudvoorhoofdparkieten, net als de meeste
aratinga’s, een duidelijke voorkeur voor uitgeholde natuurstammen.
Toch worden van dik hout gemaakte nestkasten ook wel geaccepteerd door de
meeste soorten. Het broedblok dient een bodemoppervlak te hebben van
ongeveer 28 x 28 cm. en een hoogte van ca. 60 cm.
Het invlieggat dient een doorsnede te hebben van 7 - 8 cm.
Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden
de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje
gaas en of krammen. Als nestmateriaal dient een mengsel van potgrond en
houtspaanders in het blok te worden aangebracht. Ook kan een dik stuk
vermolmd hout gegeven worden. Dit wordt dan door de vogels geheel stuk
geknaagd waardoor een prima bodembedekking in het nestblok ontstaat. Het
broedblok dient het gehele jaar door opgehangen te blijven omdat de vogels er
gewoonlijk ook in slapen.
De vogels staan bekend als goede broedvogels.
De vogels beginnen zo rond rond april, mei met het broedproces. Vroeger
komt echter ook voor! Over het algemeen hebben de vogels een voorkeur
voor een natuurbroedblok. Het bodemoppervlak van het broedblok dient een
afmeting te hebben van ongeveer 28 x 28 cm. en een hoogte van 60 cm. Het
invlieggat dient een diameter te hebben van 8 cm. Om de vogels te helpen bij
het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok
onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas en of krammen.
Als nestmateriaal kan een mengsel van (vochtig) onbemeste potgrond en
houtkrullen worden gegeven of een dikke laag vermolmd hout.
De pop legt twee tot zes eieren, maar gewoonlijk twee tot vier, die circa 23-24
dagen worden bebroed. De eieren worden om de dag gelegd. De jongen
dienen op een leeftijd van 14 dagen te worden geringd met ringmaat 7 mm.
Na zeven à acht weken verlaten de jongen het nest. Drie weken na het
uitvliegen zijn ze zelfstandig. In veel gevallen broeden de vogels maar 1x per
jaar.
Er zijn in Brazilië blauwe en cinnamon mutaties bekend.
Tekst van A. van Kooten bewerkt door Henk Rens

ontsnappen van de vogels is het ook van belang dat er volièregaas gebruikt
wordt dat voldoende weerstand kan bieden aan de sterke en krachtige snavels
van deze parkieten. Een goede keuze in dezen is volièregaas met een afmeting
van 19,0 x 19, 0 x 1,45 mm. Indien sprake is van meerdere buitenvolières dan
dienen deze altijd onderling van elkaar gescheiden te zijn met dubbel gaas
tenzij er ondoorzichtige tussenwanden tussen de volières geplaatst zijn die
onderling contact onmogelijk maken. Dubbelgaas en ondoorzichtige wanden
tussen de buitenvolières voorkomt dat de vogels elkaar door het gaas kunnen
verwonden. Met name verwondingen aan de poten, zoals het afbijten van
tenen en of nagels, willen onder aratinga’s nog wel eens voor komen. De
vliegopening die toegang geeft tot het nachtverblijf dient een afmeting te
hebben van ongeveer 20 cm. Zorg ervoor dat deze opening af te sluiten is
d.m.v. een schuifluikje. Het is het gemakkelijkst als dit schuifluikje te
bedienen is aan de voorzijde van de volière. Het is verstandig om de
buitenvolières voor de helft te overdekken, bijvoorbeeld met golfplaten. De
vogels hebben op deze manier altijd een droge plaats in de buitenvolière. Het
biedt u tevens de mogelijkheid om in de buitenvolière broedblokken op te
hangen. Het niet beschutte deel van de buitenvolière geeft de vogels de
mogelijkheid om bij regenval een douche te nemen. De vloer van de volière
kan het beste gemaakt worden van beton en of cementtegels. Hierover kan
eventueel zand, schelpen of iets anders gestrooid worden.
Voeding
U kunt deze vogels als basisvoer een zaadmengsel voor grote parkieten geven,
aangevuld met kleine stukjes fruit en zo nu en dan wat eivoer.
Het zaadmengsel dient aangevuld te worden met een mengsel van 50% eivoer
en 50% universeelvoer. Verder is het van belang dagelijks kiemzaad, fruit
(o.a. appel, peer), bessen (o.a. rozenbottel, lijsterbes en vuurdoorn) en
groenvoer (o.a. wortel en komkommer) te verstrekken. Vers fruit en verse
vruchten is voor deze vogel heel belangrijk, dit moet dan ook ongeveer 30%
van het totale dagelijkse menu uitmaken. Voor een goede opname van het
mengsel van eivoer/universeelvoer kan deze met het kiemzaad vermengd
worden. De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/
universeelvoermengsel dient ongeveer één op één te zijn. De vogels eten
verder graag halfrijpe maïskolven en vers geplukte gras- en onkruidzaden.
Dagelijks dienen de vogels de beschikking te hebben over scherpe
maagkiezel, oesterschelpen grit en vers drinkwater. In de broedtijd dient naast
bovenstaande voeding ongelimiteerd eivoer verstrekt te worden.

Noteert u alvast even in uw agenda?

Soort Vergadering

Datum

Waar/bij Wie

Kaartavond

zaterdag 19 januari

Rode kruisgebouw

Clubblad
15-jan
17-feb

Ledenvergadering/
jaarvergadering

dinsdag 26 februari

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 25 maart

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 22 april

Rode Kruis gebouw

15-mrt
12-apr
16-mei
15-jun
15-jul
15-aug
10-sep
Ledenvergadering

dinsdag 16 september

Rode Kruisgebouw

TT Commissie

dinsdag 7 oktober

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering/
inschrijf form.
Inleveren

dinsdag 14 oktober

Rode Kruis Gebouw

4-okt

Bestuursvergadering/
TT Commissie
dinsdag 21 oktober

Henk Rens
25-okt

TT opbouwen

donderdag 6 november Rode Kruisgebnouw

Tentoonstelling

7-8-en 9 november

Rode Kruisgebouw

kaartavond

zaterdag 29 november

Rode kruisgebouw

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 13 december

Rode kruisgebouw

22-nov

24 dec

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.

1. Aratinga aurea aurea
2. Aratinga aurea major

De Mehringer
De Mehringer is een ras die we nog
niet zo veel zien op de shows maar
hij komt er aan want er zijn steeds
meer liefhebbers voor, dit wordt
alleen maar meer omdat hij in
Duitsland op de C.O.M. voor de
eerste keer zijn punten heeft behaald
zo dat hij nog twee keer zijn punten
moet halen om erkend te worden bij
het C.O.M.
In Nederland (ANPV) en Duitsland
hebben ze de soort al wel erkend dus
je kunt in Nederland gewoon met deze
vogel spelen. De Mehringer werd
voor het eerst geshowd op de Duitse
kampioenswedstrijd van 1989.
De Mehringer is een frisé ras dat
ontstaan is door kruisingen tussen
kleine parijse frisees, Noord
Hollandse frisees, glosters en
kleurkanaries.
De naam Mehringer komt voort uit de woonplaats Mehring van de kweker
Karl Franke is de peetvader van de Mehringer.
In Januari 1994 werd de Mehringer in Duitsland gezien als ras.
De grootste moeilijkheid bij de Mehringer is toch wel de grootte die 13
centimeter moet zijn maar meestal toch groter is.
Maar er zijn meer moeilijkheden zoals de kop frisuur die we op het moment
minimaal zien al wil ik wel zeggen in het jaar 2000 heb ik ze gezien en zat er
helemaal geen frisuur op dus we zijn op de goede weg. Bij de kop frisuur
behoort een krachtig volle kop met bakkerbaarden waar ook nog een mooie
kraag in de hals moet zitten die de overgang naar het lichaam moet maken.
De Mehringer moet twee goed ontwikkelde volle flanken bezitten die naar de
schouders op staan die tevens de breedte maken van de vogel, maar het laatste
jaar zag ik dat zo'n negen van de tien of maar één flank had of niet zo goed
ontwikkelt was. De borst friseering moet ook goed vol en breed zijn en
overlopen in de buikfriseering die er toch ook echt hoort te zitten en niet terug
mag vallen.

De ondersoort Aratinga aurea major is gelijk aan
de nominaatvorm maar qua formaat ongeveer 4
cm. groter. De grootte is dus:
Aratinga aurea aurea - 26 cm.
Aratinga aurea major - 30 cm.
Geslachtsonderscheid
Er zijn geen uiterlijke verschillen tussen een man
of pop. Deze vogels dienen dus gesekst te worden.
Sociale eigenschappen
Een uitermate populaire en aangename vogel. Deze vogel is intelligent, verre
van luidruchtig, ondanks soms schril stemgeluid.
Behuizing
De vogel is redelijk vernielzuchtig, het is dus ook aan te raden om ze niet in
houten kooien te huisvesten. Tevens is het regelmatig verstrekken van
wilgentakken aan te raden. Het houden van Goudvoorhoofdparkieten hoeft
geen problemen te geven in ons land. Het zijn over het algemeen sterke
vogels. Een belangrijk aspect bij het houden van Aratinga’s is dat de meeste
soorten elkaar, met name in de broedperiode, niet verdragen. Voor de
huisvesting betekent dit dat Aratinga’s, paarsgewijs, in aparte rennen
gehuisvest moeten worden. Bij de bouw van een volière verdient het
aanbeveling de buitenvolière(s) te voorzien van een goed geïsoleerd
nachtverblijf. Een goede afmeting voor een buitenvolière is 3 á 4 meter lang,
1 meter breed en 2 meter hoog. Het nachtverblijf dient een afmeting te hebben
van 1,5 meter lang, 1 meter breed en 2 meter hoog.
Omdat Goudvoorhoofdparkieten toch wel wat warmtegevoelig zijn dient het
nachtverblijf vorstvrij te zijn. Verder is het van belang dat de vogels in de
donkere maanden minimaal 12 uur licht krijgen. Gezien de knaaglust van
Goudvoorhoofdparkieten kan de buitenvolière het beste gemaakt worden van
metaal, bijvoorbeeld aluminium. Vergeet niet een portaal of sluis aan te
brengen in de volière. Goudvoorhofdparkieten zijn over het algemeen
vliegensvlug en een portaal of sluis zorgt ervoor dat de vogels in een
onbewaakt moment niet kunnen ontsnappen. Met betrekking tot het

Giftige plantendelen: bladeren
Opmerking: accacia is minder giftig in het voorjaar
Clematis (Clematis sp.)
Onderzocht bij: grasparkiet Ziekteverschijnselen: braken
Giftige plantendelen: bladeren
Opmerking: Clematis is minder giftig in het najaar
Dieffenbachia (Dieffenbachia seguine) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: irritatie van de slijmvliezen van de bek
Giftige plantendelen: bladeren
bron: dr.H.v.d.Horst, Veldhoven.

Goudvoorhoofdparkiet Aratinga Aurea Aurea
Verspreiding
Deze soort heeft één van de grootste verspreidingsgebieden in Zuid-Amerika.
De Goudvoorhoofdparkiet leeft in Brazilië, Peru, Bolivia en Argentinië.
Ze komen hier zowel paarsgewijs, in kleine groepen als ook in zwermen van
20 tot 50 vogels voor. Ze leven overwegend in open landschappen en droge
en halfdroge met boom- en struikbestanden begroeide gebieden. Ook komen
ze voor in bewoonde gebieden, parken en tuinen. Regelmatig richten ze
schade aan in landbouwgebieden waar ze zich dan tegoed doen aan de aldaar
verbouwde landbouwgewassen. In het wild voeden ze zich met verschillende
zaden, noten,bessen, vruchten en insecten en hun larven. In de broedperiode
zonderen gevormde paren zich af om op zoek te gaan naar een geschikte
broedplaats. Ze broeden in holten van bomen en takken maar ook wel in
nesten van boomtermieten.
Beschrijving
Donkergroen aan de bovenzijde en lichtgroen van onder, soms olijfgroen,
vooral op de borst. Voorhoofd, gedeeltelijk de kruin en de veren rondom het
oog oranje. Het verdere gedeelte van de kruin is blauwgroen. Wangen en keel
donker olijfgroengeel. Vleugels blauwachtig met zwarte toppen. Groene staart
met blauwe toppen; de onderkant van de staart is geelgroen. Zwarte snavel.
De Goudvoorhoofdparkiet kent de volgende ondersoorten:

Standaardomschrijving Mehringer
De Mehringer is dus een miniatuur Parijse frisé, die in 1989 voor het eerst op
de Duitse kampioenswedstrijden te zien was. Het voornaamste onderdeel bij
deze vogel is zijn grootte deze mag maximaal 13 cm zijn
De rugkrulling moet overvloedig aanwezig zijn evenals het boeket.
Borstkrulling naar het midden van de borst krullend, ook de buik moet
gefriseerd zijn. De flanken die boven het dijbeen beginnen moeten
volumineus, breed, symmetrisch opwaarts krullen.
De kop moet breed zijn en voorzien van
krachtige frisering, bakkebaarden en collerette
moeten aanwezig zijn. De bevedering moet
overvloedig zijn, alle kleuren incl. bont zijn
toegestaan.
De staart is gesloten maar wel breed, de
haneveren moeten aanwezig zijn. De poten
zijn kort, de dijen goed bevederd, de aanzet
tot krulling van de nagels moet te zien zijn.
De vogel moet een opgerichte houding
hebben
Grootte 20 punten
Niet groter dan 13 centimeter
Borst- en buikkrulveren 15 punten
Borst breed, met veren die symmetrisch naar
het midden draaien en elkaar raken. Ook moet
de buik krullende veren bezitten en niet
terugvallen.
Flankkrulveren 15 punten
De flanken die zich boven de dijen bevinden,
moeten veel volume bezitten en breed zijn, en
symmetrisch naar boven krullen.
Mantel 15 punten
De mantel moet overvloedig zijn n moet met een zo lang mogelijke scheiding
in twee gelijke delen langs het lichaam afhangen. Het boeket moet als een
afsluiting van de mantel aanwezig zijn, dit bestaat uit zachte veren die rechts
en links van de rug scheiding kan vallen.

Kop en hals 10 punten
Goede volle en krachtige gefriseerde kop, kop grote in verhouding met het
lichaam. Bakkerbaarden moeten aanwezig zijn. De hals moet een duidelijke
kraag tonen bij de overgang naar het lichaam.
Houding 5 punten
Opgerichte houding, kop, rug en staart in een rechte lijn.
Bevedering 5 punten
Regelmatig en zijdeachtig, overvloedig op de krullende delen.
Staart en hanenveren 5 punten
Lang, breed en gesloten, hanenveren moeten aanwezig zijn.
Poten 5 punten
Poten zijn kort met goed bevederde dijen, krulling van de nagels moet
waarneembaar zijn.
Conditie 5 punten
Gezond zuiver en goed verzorgd. Alle kleuren en bond is toegestaan.
Zo als je ziet is het zeker geen makkelijke uitdaging om een goede te kweken
laat staan er één te kopen maar je moet roeien met de riemen die je hebt en dat
maakt de uitdaging nog interessanter. Het is een kwestie van selecteren en
onderling wat ruilen of kijken of je wat tegen komt bij een opkoper of op een
beurs.
Wat de kweek betreft moet ik zeggen dat het over het algemeen wel goed
gaat. Het beste is ze koppels gewijs in de broeikooien te zetten en dan zijn er
niet zo veel problemen te verwachten bij deze vogel en het advies ring maat is
2,9. Ze worden geshowd in een koepel kooi met zitstokken van 12mm.

Oleander (Nerium oleander) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: sloomheid, diarree, zwakte, krampen, speekselen, braken,
soms sterfte
Giftige plantendelen: bladeren
Opmerking: Oleander is giftig in het voorjaar, maar alleen als het in grote
hoeveelheden wordt opgegeten
Philodendron (Philodendron scandeus) Onderzocht bij: grasparkiet, amazone
Ziekteverschijnselen: kokhalzen, braken, diarree, sterfte zeer sporadisch (bij dieren
die veel plantenmateriaal opeten)
Giftige plantendelen: bladeren, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt
opgegeten
Rhododendron (Rhododendron simsii / indicum)
Onderzocht bij: grasparkiet Ziekteverschijnselen: zwakte, sloomheid, kokhalzen,
braken, pasteuze ontlasting, sterfte zeer sporadisch
Giftige plantendelen: bladeren, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt
opgegeten
Avocado (Persea sp.)
Onderzocht bij: grasparkiet, grijze roodstaart
Ziekteverschijnselen: niet meer op stok kunnen zitten, stoppen met eten, bol zitten,
aan veren peuteren en trekken, benauwdheid, zwelling van de borstspieren door
oedeem en bleke streping van de spieren, sterfte
Giftige plantendelen: bladeren, vruchten Opmerking: de verschijnselen kunnen
sterk wisselen en treden soms pas 24 uur na consumptie op
Sommige soorten wikke (Vicia sp.)
Onderzocht bij: grasparkiet, valkparkiet, agapornis
Ziekteverschijnselen: krampen, spasmen, epileptische aanvallen, sterfte
Giftige plantendelen: bladeren
Taxus (Taxus media) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: happen naar lucht, braken, moeilijk op stok kunnen zitten,
benauwdheid, bewegingsstoornissen, een enkel dier sterft
Giftige plantendelen: bladeren en vruchtjes
Opmerking: Taxus is in de herfst giftiger
Wingerd of wilde wijn (Parthenocissu quinquefolio) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: sloomheid, braken
Giftige plantendelen: bladeren
Opmerking: in het voorjaar is Virginia creeper minder giftig
Gewonde accacia (Robinia pseudoacacia) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: loze kauwbewegingen maken, benauwdheid, niezen, hoesten,
braken

'Een vlier hoef je niet te zien bloeien, die ruik je gewoon!' De zware,
friszoetige geur is vooral op warme dagen goed te ruiken. Zijn de bloemen
helemaal open, dan is het tijd om ze te oogsten. Van de (gedroogde) bloemen
kan een bloesemthee worden gezet of er kan onder andere vlierbloesemmelk
of vlierbloesemsiroop van worden gemaakt.

Giftige plantenlijst
Een goed beplante voliere is een leuk aanzien en komt het welzijn en het
natuurlijk gedrag van de vogels ten goede. Sommige struiken zoals bv de vlier
kan je in de volieres planten en andere beter niet.De gewone vlier (Sambucus
nigra) onbrak vroeger op geen enkel boerenerf. Bij huis, stal of bakkeet werd
de vlier aangeplant als was het een buitengewoon sierlijke plant. Niet de
schoonheid van deze struik was de ware reden, maar het bijgeloof dat de
struikbescherming zou bieden tegen onweer en kwalijke ziekten.
De hardnekkigheid waarmee de vlier zich handhaaft en vermeerdert, is
tegelijkertijd z'n ondergang geworden; door velen wordt hij als ongewenst
(onkruid) beschouwd. Jammer, want van de vlierbloesem en -bessen zijn
lekkere dingen te maken.

Veel schermen, een rijke
oogst

Rijpe bessen zijn diep
paarsblauw

Worden de bloemen aan de struik gelaten, dan komen er in september oktober diep blauwpaarse bessen te voorschijn. Wie wel eens zo'n besje uit
het scherm heeft geplukt en geproefd, griezelt waarschijnlijk voor de rest van
z'n leven en zal niet gauw nog eens zo'n bes willen proeven. De bitterzoete
smaak van de bes kan dus niet iedereen bekoren. Maar vergist u zich niet.
Wanneer de bessen op de juiste wijze worden bereid, kunnen er verrassende
dingen ontstaan. Pluk de bessen pas als ze helemaal rijp zijn. Ze zijn dan
zacht en hebben de neiging van het scherm af te vallen. Onrijpe bessen zijn
licht giftig en kunnen (bij kinderen) diarree veroorzaken.
Welke planten hebben welke uitwerking?

Lelietjes van Dalen (Convallaria majali) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: zwakte, sloomheid, diarree, braken
Giftige plantendelen: bladeren
Opmerking: alleen giftig als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten
Euphorbia of wolfsmelk (Euphorbia pulcherrima) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: soms wat diarree, soms wat roodkleuring van de ontlasting
Giftige plantendelen: rode bladeren
Opmerking: alleen giftig als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten

Stikstofrijk
Vlieren komen in Nederland vooral voor op vochtige en stikstofrijke gronden.
Van nature vergezellen ze bomen en struiken van het Populetalia en
Prunetalia. De verspreiding vindt vooral plaats door vogels. De onverteerde
pitten worden her en der gedropt via de uitwerpselen. Zijn de zaden eenmaal
in een geschikt milieu beland, dan kan een ware plaag aan vlierstruiken
ontstaan, die nauwelijks meer is te stuiten. De vlier heeft de nare eigenschap
alles te verstikken, zodat er niets, maar dan ook niets onder wil groeien.
Vooral de nabijheid van een kippenren is een geliefd vestigingsplaatsje. En
als u nog een geschikte struik zoekt voor de volière, dan is de vlier er één die
het lang uithoudt.
Bloem en bes, daar gaat het om
Zoals gezegd, is de vlier nou niet bepaald een fraaie sierstruik die je gewoon
'moet' hebben. Het is meer een 'fruitboom', die genoegen neemt met een
plekje achteraf; bij de composthoop of een vochtig plekje bij het schuurtje. En
als er geen plaats voor een vlier meer is in de tuin, gaat-ie gewoon ergens op
zoek in het landschap.
Toch bestaan er ook een fraaie, decoratieve soorten van de vlier: de bergvlier,
Sambucus racemosa, die mooi donkergroen en diep ingezaagd blad heeft, en
een bonte variëteit ervan: Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'. De bloemen
en bessen van de bergvlier lenen zich echter niet voor consumptie.
De gewone vlier bloeit in mei tot in begin juni met witte, breed handvormige,
platte schermen.

Ringen formulier

Ringenformulier

