
Hij is er weer! De nieuwe scheurkalender voor alle vogelfans, 
boordevol interessante vogelfeitjes. Elke week staat er een 
andere vogel in de spotlights, waarvan elke dag een ander 

kenmerk wordt belicht. Dat kan een bijzonder weetje zijn of 
hoe je deze vogel kunt herkennen, maar ook een quizvraag, 
gedichtje, puzzel of praktische tip. Dit jaar is er bijzondere 

aandacht voor de relatie tussen mens en vogel. Van drukke 
stadscentra tot uitgestrekte natuurgebieden: ons leefgebied 

is ook het leefgebied van vogels!

Met tekeningen van Elwin van der Kolk, huisillustrator van 
Vogelbescherming.

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 435/014
Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen

Met de aankoop van dit 
product ondersteun je het 

werk van Vogelbescherming 
Nederland

Hij is er weer! De nieuwe scheurkalender voor alle vogelfans, 

scheurkalender

scheurkalender

Illustraties 
Elwin van der Kolk

2022
ELKE DAG EEN 

WEETJE, GRAPJE, QUIZJE, 
PUZZEL OF TIP

scheurkalender2021 2021 scheurkalender

2022



Dit jaar heeft de scheurkalender van Vogelbescherming 
Nederland bijzondere aandacht voor de relatie tussen 

mens en vogel. Van drukke stadscentra tot uitgestrekte 
natuurgebieden: ons leefgebied is het leefgebied van  
vogels. Sinds mensenheugenis spelen vogels dan ook 

een belangrijke rol in culturen over de wereld. Ze  
komen terug in religieuze symboliek, oude beeltenissen 

en spreekwoorden, maar waren ook belangrijk in  
voedselvoorziening, mode en als boodschappers. 
Toch kent de relatie tussen mens en vogel ook de  

nodige moeilijkheden, want steeds vaker botsen ‘onze’ 
werelden. Denk aan duivenoverlast in steden, stelende 

reigers in tuinvijvers of letterlijke botsingen met auto’s en 
vliegtuigen. Daarbij komt de bedreiging van afname van 
leefgebieden en voedselaanbod voor sommige soorten, 
met dalende populatietrends tot gevolg. Gelukkig zijn er 

andere soorten waarmee het juist weer goed gaat.
In deze kalender staat er elke week zo’n vogelsoort in  
de spotlights. Om te leren, te genieten, en wellicht de  
relatie met onze gevederde vrienden in positieve zin  

te versterken. 

Veel vogelplezier!
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zaterdag

1 januari
Nieuwjaarsdag

ZON OP 8:48 ZON ONDER 16:38
MAAN OP 7:36 MAAN ONDER 14:58

2022 is begonnen! Tijd voor een nieuwe vogelscheur-
kalender... en natuurlijk ook tijd voor allerlei goede 
voornemens. Misschien wil je meer sporten, gezon-
der eten, ontstressen of meer tijd doorbrengen met 
familie en vrienden? Heel mooi natuurlijk, maar denk 
bij het aangaan van nieuwe voornemens ook eens 
aan het welzijn van vogels. Vogelbescherming heeft 
een aantal suggesties voor je op een rijtje gezet.



zondag

2 januari
19:33 Nieuwe maan

ZON OP  8:48 ZON ONDER 16:39
MAAN OP 8:56 MAAN ONDER 15:56



Vogel van de week: de ijsvogel 
Plons! Dat was waarschijnlijk een ijsvogel. Deze kleine, 
schuwe, ‘blauwe diamant’ is 16 tot 18 cm groot, 
inclusief zijn snavel van maar liefst 4 cm. Met dit vis-
gereedschap duikt de ijsvogel moeiteloos en vrijwel 
zonder spetters het water in, op zoek naar een sma-
kelijk visje. Vaak hoor je een hoog en schel fluitend 
geluid en zie je vervolgens een blauwe flits als hij op 
volle snelheid over het water scheert. De opvallende 
oranje borst zie je alleen als hij rechtop op een laag-
hangende tak boven het water zit. 
IJsvogels lijken exotisch, maar broeden wel degelijk 
ook in ons land, vooral in het oosten en zuiden. Ze 
zoeken liefst visrijke beken op, of plassen en meren 
met steile oevers, waarin ze gemakkelijk hun nest 
kunnen uitgraven.



maandag

3 januari

ZON OP 8:48 ZON ONDER 16:40
MAAN OP 9:57 MAAN ONDER 17:12

Strenge winters met veel ijs maken gek genoeg veel 
slachtoffers onder ijsvogels. Hoe komt de ijsvogel 
dan toch aan zijn naam?



IJsvrij
Bij de naam ijsvogel denk je wellicht aan een echte 
winterliefhebber, maar eigenlijk kunnen ijsvogels  
totaal niet tegen de kou. Als het water dichtvriest 
kunnen ze namelijk geen visjes meer vangen. In 
strenge winters sterft daarom soms meer dan de 
helft van alle ijsvogels. De naam ijsvogel komt voort 
uit het feit dat hij in deze periodes op zoek gaat naar 
een wak in het ijs. Daar zit hij dan lange tijd, zoekend 
naar visjes om te verschalken. 
Nog een extra voornemen nodig voor dit jaar? Met 
het ijsvrij houden van een stukje water kun je voor de 
ijsvogel soms net het verschil maken. 



dinsdag

4 januari

ZON OP 8:47 ZON ONDER 16:42
MAAN OP 10:40 MAAN ONDER 18:38

Binnen de wetenschap van de bionica wordt  
de natuur geraadpleegd als inspiratiebron voor  
nieuwe uitvindingen. Voor welk snel voertuig heeft 
de ijsvogel als inspiratiebron gediend?

A   Straaljager
B   Hogesnelheidstrein
C   Raket
D   Zonneauto
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