Vogels op Bungalowpark Lanka (versie 4, mei 2022)
‘Hoor de stilte’ is het motto van Lanka. Maar in al die stilte zijn er op Lanka veel soorten vogels te
horen. Lanka en naaste omgeving is een echt vogelparadijs.
In dit document vindt u foto’s, beschrijvingen en geluiden van vogels die op Lanka voorkomen, die
vanuit Lanka te horen zijn, die komen overvliegen of die in de naaste omgeving zijn te observeren.
Compleetheid is niet gegarandeerd.
De beschrijvingen zijn met opzet heel kort. Om verder te zoeken naar informatie over een bepaalde
vogel raadplege men een goed vogelboek, zoals de ANWB Vogelgids van Europa.
Uit de foto´s die zijn opgenomen is niets af te leiden over de relatieve afmetingen van de afgebeelde
vogels.
Veel van de afgebeelde foto’s zijn afkomstig van www.vogeldagboek.nl , van vogelkenner Adri de
Groot. Dank aan Adri voor zijn toestemming om het materiaal te gebruiken. Vogeldagboek is een
schat van informatie over vogels. U kunt zich gratis op Vogeldagboek abonneren.
De vogelgeluiden zijn afkomstig van de website www.vogelgeluid.nl
Tips om de informatie in dit document aan te vullen en te verbeteren zijn zeer welkom, graag op mijn
e-mailadres dat hieronder is vermeld.
Paul van der Maesen, Anholt 16, paul@vandermaesen.nl
Grote bonte specht

Deze specht is veel te zien en te horen in de bomen van Lanka. In het
voorjaar roffelt hij op takken. Geluid: scherp kiek. Hij nestelt in zelf
uitgehakte boomholten, ook in nestkasten. In de winter komt hij ook
aan de voedertafel en hangt aan vetbollen.
http://www.vogelgeluid.nl/grote-bonte-specht

Roodborst

Wie kent dit vogeltje niet? In het voorjaar en najaar hoor je zijn
parelende zang. Op Lanka zijn er heel wat paartjes roodborsten te
vinden. In de winter kan je hem helpen door bijvoorbeeld fijngehakte
appel te strooien.
http://www.vogelgeluid.nl/roodborst

Heggenmus

Ondanks zijn naam hoort de heggenmus niet tot de mussen. Dat is al te
zien aan zijn snavel die veel langer en spitser is dan van de mus. Al vroeg
in het jaar hoor je zijn leuke vlugge liedje. Je vindt hem in tuinen. In
dicht bos zal je hem niet snel zien.
http://www.vogelgeluid.nl/heggenmus

Merel

In Lanka is de merel gelukkig algemeen. Man merel is zwart, vrouw
bruin. Hij komt vooral aan de rand van het bos en in tuinen voor. Vanaf
2016 wordt de merel getroffen door een virus, leidend tot massale
sterfte van de vogel. Dat virus heeft helaas ook duidelijk op Lanka
toegeslagen.
http://www.vogelgeluid.nl/merel
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Zanglijster

De zanglijster komt relatief veel voor op Lanka. Hij is veel schuwer dan
de merel en in zijn zang, die velen even mooi vinden als die van de
merel, zitten veel herhalingen. De zanglijster eet graag slakjes. De
slakkenhuizen slaat hij kapot op stenen, bij voorbeeld die van terrassen
van Lanka-huizen.
http://www.vogelgeluid.nl/zanglijster

Tuinfluiter

Dit vogeltje is even groot als de zwartkop hieronder, maar veel minder
talrijk. Hij houdt zich liefst op in open terrein met laag stuikgewas, langs
de randen van Lanka. Hij houdt zich vaak schuil in struiken, vaak
bramen. Het mannetje kan heel lang en luid achter elkaar zingen. De
zang is merelachtig.
http://www.vogelgeluid.nl/tuinfluiter

Zwartkop

De zwartkop heet ook zwartkoptuinfluiter. Hij is op Lanka veel te horen
op open plekken in het bos. De man heeft zoals zijn naam al zegt een
gitzwart kopje, maar de kop van het vrouwtje is lichtbruin. Het vrouwtje
is veel moeilijker te observeren dan de man. De mooie strofes in het
lied van de zwartkop beginnen vaak zacht met heel sterk jubelend
einde.
http://www.vogelgeluid.nl/zwartkop

Fitis

De fitis en de tjiftjaf (hieronder) lijken sterk op elkaar. Wat ze vooral
verschillend maakt is hun zang. De fitis komt een aantal weken later dan
de tjiftjaf uit het zuiden terug. Het liedje van de fitis is heel teder. De
fitis komt voor op open plekken in of aan de rand van het bos.
http://www.vogelgeluid.nl/fitis

Tjiftjaf

Het is altijd een belevenis om de eerste tjiftjaf van het jaar te horen,
meestal in half maart. De tjiftjaf zingt zijn eigen naam. Na de rui, in
augustus en september, hoor je de tjiftjaf weer opnieuw tjiftjaffen.
http://www.vogelgeluid.nl/tjiftjaf

Winterkoning

Het winterkoninkje is een parmantige en energieke verschijning in de
vogelwereld. Opvallend is zijn schetterende zang. Het is knap voor zo’n
klein vogeltje om dit volume te kunnen produceren. In de
onderbegroeiing van bomen in Lanka is een flink aantal winterkoningen
te vinden.
http://www.vogelgeluid.nl/winterkoning

Bonte vliegenvanger

De bonte vliegenvanger komt in Drenthe meer voor dan in andere
provincies van Nederland. In Lanka is hij in ruime aantallen te vinden
aan de randen van het park. Hij is agressief bij het kiezen van een
nestelplaats, vooral een nestkast. Hij komt half april aan in ons land. Hij
laat zich gemakkelijk observeren.
http://www.vogelgeluid.nl/bonte-vliegenvanger

Koolmees
De koolmees zal iedereen wel kennen. Op Lanka broedt hij veel, vaak in
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nestkastjes. Buiten het broedseizoen zwerven ze in groepjes.
http://www.vogelgeluid.nl/koolmees

Pimpelmees

De pimpelmees is iets kleiner dan de koolmees. Net als zijn grotere
soortgenoot is hij talrijk op Lanka. Met de sterkere koolmees en bonte
vliegenvanger is het vechten om beschikbare nestkastjes. Gelukkig past
de pimpelmees in kleinere openingen. Buiten het broedseizoen zwerft
hij vaak met kool- en andere mezen in groepjes.
http://www.vogelgeluid.nl/pimpelmees

Staartmees

Staartmezen zie je op Lanka maar af en toe. Meestal zie je ze in groepjes
samen met kool- en pimpelmezen. Karakteristiek is natuurlijk de lange
staart. De staartmees nestelt niet in holtes, maar in zelfgebouwde,
bolvormige nestjes.
http://www.vogelgeluid.nl/staartmees

Boomklever

Vroeg in de lente is de boomklever al luidruchtig aan het roepen. Hij is
een stuk groter dan een koolmees. Loopt langs boomstammen naar
boven en naar beneden. Hij nestelt in holten, ook in nestkasten. In de
winter komt hij ook eten op voedertafels.
http://www.vogelgeluid.nl/boomklever

Boomkruiper

De boomkruiper is een klein muisachtig vogeltje dat, als je hem
opmerkt, meestal bezig is te doen wat zijn naam zegt: tegen een boom
kruipen. Hij heeft een kromme snavel. Hij maakt zijn nest in
boomspleten. Zijn zang is een doordringend en herhaald TUUT.
Daarnaast heeft hij een liedje van meestal niet meer dan vijf à zeven
tonen. Als je het geluid eenmaal weet kom je de boomkruiper vaak
tegen, eigenlijk het hele jaar door.
http://www.vogelgeluid.nl/boomkruiper
De vink is het hele jaar te zien en te horen in de bomen van Lanka.
Bekend van de vink is zijn liedje, de vinkenslag. Hij komt in de winter
graag op voedertafels.
http://www.vogelgeluid.nl/vink

Vink

Ringmus

Groenling

Er was een kleine kolonie ringmussen in de heggen van de B&B
tegenover het Olde Posthuus. Soms kwam er, vooral ’s winters, een
groep uit deze kolonie foerageren op Lanka, vooral op zoek naar
gemorste zaden op de grond onder voedertafels. Het lijkt erop dat
huismussen hun familiegenoten inmiddels hebben verjaagd.
Ringmussen zijn zeer waakzaam. Naar de ring onder het oog van de
ringmus is de vogel genoemd.
http://www.vogelgeluid.nl/ringmus
De groenling behoort tot de vinken. Groen en geel zijn de opvallende
kleuren in zijn verenkleed. Je treft hem aan de rand van het park. Hij is
vaak aan het zingen. De zang bestaat uit een repertoire van geluiden,
onder andere een dat lijkt op het maaien van een grasveld met een
roller.
http://www.vogelgeluid.nl/groenling
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Ekster

Veel eksters heb ik op en bij Lanka niet vaak gezien, maar ongetwijfeld
broeden er paartjes in de buurt. Vaak zijn eksters in groepjes te zien. Ze
voeden zich met insecten en wormen. In broedtijd ook eieren en jongen
van andere vogels. Ze bouwen opvallende, grote takkennesten.
http://www.vogelgeluid.nl/ekster

Vlaamse gaai

De gaai broedt op Lanka. Net als de ekster is het een echte rover. Eitjes
en jongen van andere vogels zijn in het broedseizoen niet veilig voor
hem. Daarnaast eet hij eikels die hij verstopt voor in de winter. De gaai
kan goed imiteren, onder andere het gemiauw van de buizerd. Ze zijn
vaak samen met soortgenoten te zien en horen.
http://www.vogelgeluid.nl/gaai

Kauw

Broedgevallen op Lanka van kauwen zijn mij niet bekend. Wel kan je
kauwen, vaak in groepjes, zien overvliegen.
http://www.vogelgeluid.nl/kauw

Spreeuw

Soms doen spreeuwen een voederplaats op Lanka aan. Het aantal
spreeuwen is de laatste jaren dramatisch achteruitgegaan.
Verbazingwekkend is het hoe spreeuwen andere vogels – bij voorbeeld
buizerd, wielewaal – kunnen immiteren.
http://www.vogelgeluid.nl/spreeuw

Zwarte kraai

Deze vogel behoeft geen introductie. Zwarte kraaien komen vaak
overvliegen boven park Lanka, op zoek naar voedsel op de akkers.
http://www.vogelgeluid.nl/zwarte-kraai

Houtduif

Waarschijnlijk is dit een vogel die bekend is voor iedereen, ook voor de
stadsbewoner.
http://www.vogelgeluid.nl/houtduif

Holenduif

Deze duif broedt ook op Lanka, en wel in boomholtes, vandaar de
naam. Ten zuiden van Lanka is hij in het veld te zien. Hij is een stuk
kleiner en sierlijker dan de houtduif. Zijn roep is heel anders dan die van
zijn grotere neef.
http://www.vogelgeluid.nl/holenduif
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Huiszwaluw

De huiszwaluw is te herkennen aan zijn gevorkte staart en de witte stuit
die zichtbaar is tijdens de vlucht. Op warme zomeravonden cirkelen er
groepen huiszwaluwen boven de weiden rond Lanka. Aantallen zijn
helaas sterk verminderd gedurende de afgelopen jaren.
http://www.vogelgeluid.nl/huiszwaluw

Boerenzwaluw
De boerenzwaluw is duidelijk groter dan de huiszwaluw. Opvallend is
het rood op zijn kopje. Ook het geluid is anders dan van de huiszwaluw.
Op warme zomeravonden zijn beide zwaluwsoorten, met hun net
uitgevlogen jongen, te zien en te horen in de velden rond Lanka.
http://www.vogelgeluid.nl/boerenzwaluw
Geelgors
De geelgors komt gelukkig nog vrij vaak in Drenthe voor, langs wegen en
paden. Ook op Lanka is hij aan de bosrand te zien en horen, al is het de
vraag of hij er broedt. Kenmerkend is het wijsje dat hij ten gehore
brengt.
http://www.vogelgeluid.nl/geelgors
Buizerd

Goudvink

De buizerd nestelt in de buurt van Lanka en is vaak te zien en te horen
op of rond het park. Kenmerkend is zijn miauwend geluid vooral als hij
in de zomer hoog in de lucht rondcirkelt, profiterend van de thermiek.
Veel communicatie is er tussen ouders en jongen als de laatste net uit
het nest zijn en leren vliegen en jagen.
http://www.vogelgeluid.nl/buizerd
De goudvink heeft tot enkele jaren geleden gebroed en broedt
misschien nog steeds op Lanka. Ze zijn vaste gasten op Lanka.
Goudvinken zijn te herkennen aan de zachte fluittoon waarmee man en
vrouw voortdurend contact hebben. In hun gedrag zijn ze vrij
onopvallend. De man is prachtig felrood gekleurd, met gitzwarte kop.
http://www.vogelgeluid.nl/goudvink

Appelvink

Sinds een aantal jaren hebben we appelvinken in onze tuin. Ook hadden
ze een nest boven in een vliegden. Opvallend is dat deze vink zijn
schuwheid lijkt te hebben verloren. Kenmerkend is de krachtige dikke
snavel waarmee hij zelfs kersenpitten kan kraken.
http://www.vogelgeluid.nl/appelvink

Boompieper

De boompieper is een vogeltje dat zich zeer opvallend presenteert als
hij luid zingend omhoogvliegt en zich weer als aan een parachute laat
dalen. In de lente zijn boompiepers vlak in de buurt van Lanka veel te
zien en horen.
http://www.vogelgeluid.nl/boompieper
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Kneu

Kneutjes zijn zeer actief en gezellig (vandaar het woord kneuterig). Je
treft ze bijna altijd in groepjes aan, zingend in de top van een boom,
scharrelend op een pad op zoek naar zaden of rondvliegend met hun
schokkerige vlucht. Bij de Ruinense Aa boven Lanka zijn ze nogal eens te
observeren.
http://www.vogelgeluid.nl/kneu

Roodborsttapuit

De roodborsttapuit is veel te zien en horen in veld en op hei. Zit vaak op
paaltjes en draad, al dan niet in familieverband.
Wat in het geluidsfragment niet te horen is, is de alarmroep die klinkt
alsof er twee steentjes tegen elkaar worden geslagen.
http://www.vogelgeluid.nl/roodborsttapuit

Veldleeuwerik

“Laudat alauda deum dum sese tollit in altum” is een mooie beschrijving
van de leeuwerik als hij luid jubelend steeds hoger de lucht ingaat, tot
er een nauwelijks zichtbaar stipje is te zien. “De leeuwerik prijst God
terwijl hij zich in de hoogte verheft”. De veldleeuwerik is in snel tempo
achteruit gegaan in ons land, maar gelukkig zijn er op het
Dwingelderveld nog veel te zien en horen.
http://www.vogelgeluid.nl/veldleeuwerik

Grasmus

De grasmus zie je meestal in zijn eentje als hij hoog op een post in een
struik druk zijn liedje zingt. In de weiden boven Lanka is hij vaak te
horen in de lente en zomer. De witte keel is opvallend.
http://www.vogelgeluid.nl/grasmus

Witte kwikstaart

Rietgors

De witte kwikstaart is een vogeltje dat vooral te vinden is op en bij het
erf van boerderijen. Ook aan de randen van Lanka zie je hem op veld en
in de buurt van water. Om te broeden heeft hij een holte, bijvoorbeeld
stukje buis) nodig.
http://www.vogelgeluid.nl/witte-kwikstaart
Dit vogeltje vind je in het gewas waarnaar hij is genoemd. In de
omgeving van de vogelhut op het Dwingelderveld langs het Commissaris
Cramerpad is hij vaak te zien nadat hij met zijn wijsje de aandacht heeft
getrokken.
http://www.vogelgeluid.nl/rietgors

Goudhaantje

Het goudhaantje is het kleinste vogeltje dat we kennen in ons land.
Tijdens de trek in winter en vroeg voorjaar zie en hoor je hem wel op
Lanka in naaldbomen. Door zijn ijle liedje onderscheidt hij zich van
andere vogels.
http://www.vogelgeluid.nl/goudhaantje
6

Blauwborst

De blauwborst is een prachtige verschijning in dezelfde omgeving als de
rietgors. Hij is wel schuwer. In de buurt van de vogelobservatieplaats op
het Cramerpad heb ik hem wel gezien en gehoord. De blauwborst is een
van de weinige soorten vogels die algemener worden in Nederland,
waarschijnlijk door de klimaatverandering.
http://www.vogelgeluid.nl/blauwborst

Grote lijster

De grote lijster komt veel minder voor dan de zanglijster. Hij heeft rust
nodig. Op en in de buurt van Lanka zijn ze ook te horen met hun
krachtige, verdragende strofes, gezongen vanaf een hoge boompost. Ze
zingen al in februari.
http://www.vogelgeluid.nl/grote-lijster

Zwarte specht

In de bossen van Dwingelderveld en Ruinerbos is de zwarte specht te
horen, met zijn zeer zware roffel en zijn roep die roofvogelachtig
aandoet; een doordringende kreet maakt deel uit van het repertoire.
Als je hem rustig benadert laat hij zich goed bekijken. De vogel is zo
groot als een kraai.
http://www.vogelgeluid.nl/zwarte-specht

Roek

Van de roek is bekend dat die tot de meest intelligente dieren behoort.
Roeken leven in kolonies, hoog in bomen. Ze krassen met zijn allen dat
het een lust heeft. Daardoor en ook wegens hun vermeende
schadelijkheid (geheel ten onrechte) worden ze vaak verjaagd of hun
nesten weggehaald.
In Fluitenberg is een kleine kolonie. De velden rond Lanka lijken iets te
ver weg te zijn, ik heb er tenminste nooit roeken aangetroffen.
http://www.vogelgeluid.nl/roek

Groene specht

Het is altijd weer prachtig om deze specht te zien met groen, geel en
rood in zijn verenkleed. Zoals zo vaak begint de observatie met de
lachende roep. Gelukkig is de groene specht goedlachs. Rondom en op
Lanka is deze vogel die zich voedt met mieren en hun poppen gelukkig
nogal eens te horen en zien.
http://www.vogelgeluid.nl/groene-specht

Koekoek

De koekoek komt gelukkig nog in behoorlijke aantallen voor in de
weiden boven Lanka en op het Dwingelderveld, maar zijn voortbestaan
wordt ernstig bedreigd, door vele factoren. Op Lanka is de bekende
roep van de koekoek ook wel eens te horen, maar een wandeling bij de
Ruiner Aa leidt ook tot resultaat. Omstreeks 1 juli houden de koekoeken
op met hun karakteristieke roep.
http://www.vogelgeluid.nl/koekoek

Wielewaal

Op Lanka is de wielewaal wel eens te horen, maar het is er toch te druk
om zich er te vestigen want het is een schuwe vogel. Vlak in de buurt
kan men zijn melodieuze gefluit ook horen, o.a. bij de bruggetjes van de
Ruiner Aa. Ook produceert de vogel een vreemd krijsend geluid, ook te
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horen in de opname hieronder. De wielewaal houdt zich op in de
toppen van loofbomen. Met enig geduld is het mogelijk om de
wielewaal te zien te krijgen. Na het broedseizoen is de wielewaal soms
ook in groepjes te zien.
http://www.vogelgeluid.nl/wielewaal
Wulp
De wulp nestelt in de weiden ´achter het bruggetje. Sinds 2017 heb ik
weinig wulpen meer gehoord boven het Dwingelderveld. Zijn kromme
neerwaarts gebogen snavel is op afstand te zien. Ze komen wel
overvliegen over Lanka en soms ook foerageren in de weiden om het
park. Zijn jodelende roep is al vroeg in het jaar te horen.
http://www.vogelgeluid.nl/wulp
Kwartel

In het aardappelveld ten zuiden van Lanka hoorde ik in juli 2014 de
karakteristieke roep “kwik-me-dit” van dit vogeltje. In de jaren daarna
heb ik hem niet meer gehoord. Het is onwaarschijnlijk dat je de kwartel
te zien krijgt.
http://www.vogelgeluid.nl/kwartel

Kraanvogel

Gedurende de laatste tien jaren is er sprake van broedgevallen van de
kraanvogel op het Dwingelderveld. Ze komen in de velden rondom
Lanka foerageren. Magnifiek is de manier van landen, met buik naar
voren en gestrekte poten. Trouwens ook van opstijgen, na een korte
galop.
http://www.vogelgeluid.nl/kraanvogel

Gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart doet het goed in een omgeving met veel oude
bomen met holtes. Drenthe krijgt steeds geschiktere biotopen voor dit
mooie vogeltje. In Ruinerbos en op Dwingelderveld is deze roodstaart
ook te zien. Ik betwijfel of ze op Lanka broeden. Karakteristiek zijn voor
het mannetje de witte pet, zwarte keel en, vaak wippende, rode staart.
www.vogelgeluid.nl/gekraagde-roodstaart

Putter
De kleurrijke putter of distelvink is vaak in groepjes te zien op of bij de
plant die in zijn naam zit en waar hij de zaadjes van eet. Hij is gezellig en
goedzings net als de kneu. Het is een vogel van het veld. Hij is soms te
horen en zien aan de randen van het park.
http://www.vogelgeluid.nl/putter
Ijsvogel

De ijsvogel laat zich meestal zien als een blauw vliegend juweeltje dat
over het water flitst. Hij kondigt zijn aanwezigheid vaak aan met zijn
roep: een herhaald hoog en schel 'tie'. Hij nestelt in zelfgegraven holen
aan de oever van stromend water. Tot mijn verbazing kwam in juli 2017
een ijsvogel even een kijkje nemen bij de vijver van onze tuin.
http://www.vogelgeluid.nl/ijsvogel

8

Raaf

Raven zijn tamelijk vaak op Lanka te horen als er een paartje hoog
overvliegt. Ze hebben een groot territorium.
http://www.vogelgeluid.nl/raaf

Ooievaar

De ooievaar, nationale troetelvogel, is gedurende de afgelopen tien jaar
sterk in aantal toegenomen. Toen eind zestiger jaren de ooievaar bijna
in ons land was verdwijnen, werd In De Wijk in de Lokkerij een
fokprogramma geïntroduceerd. Dat heeft zijn succes bewezen. In de
buurt van Anholt komen ook steeds meer ooievaars voor.
http://www.vogelgeluid.nl/ooievaar
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