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Zoals al eerder in één van de nieuwsbrieven is vermeld, onze activiteiten liggen in de zomerperiode 
nagenoeg stil. Dat het zomertijd is hebben we gemerkt, extreme hoge temperaturen en enorme droogte. 
De natuur heeft er veel onder te lijden, de gevolgen hiervan zullen we nog lang merken. Je ziet ook overal 
veertjes liggen wat wil zeggen dat veel vogels aan de rui zijn begonnen. De hoge temperatuur kan ook 
invloed hebben op de rui van vogels. 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drie organen regelen de rui van een vogel. 
Het eerste orgaan dat de rui in gang zet is de schildklier. De schildklier maakt een hormoon aan dat ervoor 
zorgt dat de veren uitvallen. Dan scheidt de hypofyse, gestimuleerd door de hersenen hormonen af. 
Hypofyse is een hersenaanhangsel dat bij vogels reageert op licht. Als de dagen korter worden stopt 
automatisch de broeddrift en begint de rui. De geslachtsorganen worden aan het werk gezet daarbij komen 
ook weer hormonen vrij. Deze zorgen voor de kleur, de vorm en de aangroei van nieuwe veren. 
Externe factoren kunnen ook bijdragen aan de rui zoals, temperatuur, vochtigheidsgraad, lengte van de 
dagen en het voedsel. Ruien kost de vogels heel veel energie. Kalkreserves van het skelet worden 
aangesproken om nieuwe veren aan te laten groeien. De kans op botbreuken is dan groot, omdat de 
beenderen broos worden. De vogels worden in deze periode heel zwak en zijn dan ook vatbaarder voor 
ziektes. 
Er zijn twee soorten rui, gedeeltelijke rui en volledige rui. 
Bij de gedeeltelijke rui worden de kleine kop- en lichaamsveren en de dekveren vervangen. De slagpennen 
en de staartpennen worden niet vervangen. 
Bij de volledige rui vallen alle veren uit, dat gebeurt per paar. Aan beide vleugels vallen tegelijkertijd enkele 
veren uit, zodat een vogel tijdens het vliegen niet uit balans zal raken. Zoals bij ons de tanden al klaarstaan 
om te groeien als de melktanden uitvallen, zo zit er bij vogels onder de veer al een nieuwe klaar in de 
veerzak. De rui gebeurt ook heel geleidelijk, anders zouden vogels er bij het vliegen er last van hebben. 

 
 
Bij enkele soorten vogels, zoals sommige eenden families en 
kraanvogels vallen alle slagpennen op het eind van de zomer in 14 
dagen tot 4 weken tijd uit. Deze vogels kunnen dan niet meer vliegen 
en zijn dan zeer kwetsbaar. Ze moeten zich verbergen voor hun 
vijanden tot de nieuwe veren weer zijn aangegroeid. 
 
 
 
 

Vogels in de rui. 
Een vogel ruit, omdat nieuwe veren de taak van de oude, 
versleten veren gaan overnemen. Veren slijten doordat vogels 
met hun veren langs elkaar of tegen bomen en struiken 
schuren, ook Uv-licht zorgt voor slijtage. De kleuren worden 
bleek en de veren worden broos. 
Voor de balts is er ook vaak een ruiperiode. Vooral voor de 
mannetjes is dit een fijne kans. Mannetjes hebben dan 
gedurende de baltsperiode hun verenpracht op orde. Vogels 
ruien gedeeltelijk of volledig. Dit doen ze tweemaal, soms zelfs 
driemaal per jaar. Eerst vallen de versleten veren uit, en 
daarna groeien de nieuwe veren weer aan. 
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Wanneer ruien de vogels. 
 
Omdat het ruien veel energie kost ruien de vogels op het moment dat ze niet veel te doen hebben en als ze 
hun jongen hebben opgevoed maar voordat er schaarste aan voedsel ontstaat b.v. in de winter. Vlak voor 
de voortplantingsperiode, laat in de winter ruien de vogels nog een keer. Jonge vogels en zeer oude ruien 
alleen in de het najaar. Bij jonge vogels is een volledige rui niet nodig ze zijn niet sterk genoeg om dit te 
doorstaan. 
 
 
 

Rui van de trekvogels 
Ook de trekvogels ruien driemaal per 
jaar. Als trekvogels bezig zijn met de 
lange tocht ondergaan hun veren grote 
slijtage. Trekvogels ruien voor de trek 
om de veren wat langer en sterker te 
laten worden. Ze ondergegaan dan een 
volledige rui. Die is nodig om alle staart 
en slagpennen te vervangen. Voor hun 
trek is veel energie nodig, daarom eten 
ze van tevoren veel. Ze zijn dan 
zwaarder en hebben ook nog 
vetreserves bij.  
 

 
 
 
 
Rui van sneeuwbewoners 
Vogels die in sneeuwgebieden wonen, zoals 
bijvoorbeeld de Alpensneeuwhoenders, 
ruien ook driemaal per jaar. In de winter is 
hun verenkleed meer isolerend tegen de 
kou, Wanneer de temperatuur verandert en 
de dagen lengen of korter worden, volgt er 
een geleidelijke rui. De vogels veranderen 
elke keer ook van kleur. De rui begint op de 
kop, en gaat via de hals naar de buik. 

 

 

                                                                                                                                                   Informatiebron: https://dier-en-natuur.infonu.nl/ 
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Half juli hebben alle leden een mail gehad over het project om het 
leefgebied van vogels, vleermuizen en insecten in en om Reusel- De 
Mierden te verbeteren. Hierover is ook bekendheid gegeven via D’n Uitkijk 
en de PC55. Dit project is opgezet door de firma ORBIS in samenwerking 
met de gemeente Reusel-De Mierden en wordt gefinancierd door de 
Provincie Noord Brabant. Het project loopt twee jaar. 
Via de mail zijn onze leden gevraagd om huis aan huis flyers te verspreiden, 
een aantal hebben hier op gereageerd. De flyers zijn inmiddels 
rondgebracht. Er hebben diverse mensen op gereageerd en hopen hiervoor 
in aanmerking te komen. We hopen binnenkort van ORBIS een overzicht te 
krijgen welke projecten zijn goedgekeurd. Het leveren van het plant- en 
zaaigoed zal door onze vereniging gebeuren, wat voor ons dan ook een 
financiële bijdrage op zal leveren. Als het zover is zal de hulp van onze 
leden nog wel worden gevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte Ooievaar Foto Ton Larmit 

45 Lepelaars in het Beleven Foto Jos van Gool 

Bloemenstrook langs het 
rolstoelpad 
Foto Jos Laarakker 
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In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat enkele leden van 
onze vereniging zijn gestart met het tellen van de 
nachtvlinders. Hun werkgebied ligt in het patrijzenproject 
en de Reusele Moeren. Er zijn momenten bij dat ze 80 
verschillende vlinders hebben waargenomen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewone Heispanner     Foto Wim Castelijns 

 

Deze foto’s zijn door Jennifer Bockting, Wendy Baars,  
Theo vd Voort en Staf Gevers 
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Bij het rolstoelpad hebben we onderhoud gepleegd. Langs een gedeelte 
van het pad hebben we gesnoeid, enkele poelen hebben we grotendeels 
schoon gemaakt en onder banken hebben we het onkruid verwijderd. Door 
het warme weer zijn we eerder gestopt, we willen het afwerken als de 
temperatuur wat minder is. 

 

Op verzoek van de stichting 
Natuurpad Hoevenhei hebben 
we twee nieuwe onderborden 
laten maken. Hierop staan de 
regels die gelden voor het pad. 

 

 

 

Op zaterdag 17 september hebben we om 14.00 uur een wandeling op landgoed Wellenseind, 
start bij Voor Anker. De wandeling zal ongeveer 2 a 3 uur duren, we komen dan op plaatsen 
welke normaal niet toegankelijk zijn voor wandelaars.   
Dezelfde avond hebben we om 18.00 uur onze jaarlijkse feestavond, deze is ook bij Voor Anker, 
beide activiteiten zijn met partner. Het verzoek is aan degene die mee willen wandelen en/of 
naar de feestavond komen dit voor 9 september door te geven aan één van de bestuursleden. 
Graag even vermelden met hoeveel personen je komt. 
 

Foto’s Ruud van Cuijk  
en  

Jos Laarakker 


