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Uit Het Veld

In Vogels 5(2014):23-25 beschrijft Ruud van 
Beusekom een ‘opmerkelijke ervaring’ met 
twee Raven in de Eempolders (provincie 
Utrecht). Een groep schapen schoolde samen 
rond een hek, met daarop twee Raven. De 
vogels pikten op de koppen van de schapen, 
die daar niet van schrokken. Het leek erop 
dat de Raven zich voedden met teken en zich 
daarmee voor de schapen nuttig gedroegen. 
Deze opvallende waarneming vond plaats op 
3 september 2006.
Op 14 september 2014 heb ik ook ongewoon 
gedrag van een Raaf in relatie met een schaap 
waargenomen. En, net als bij Ruud, ook in de 
Eempolders. Ik zag een Raaf op de rug van 
een schaap staan, aan de buitenzijde van een 
kleine kudde van zo’n twintig dieren. Kenne-
lijk irriteerde dit rugzitten het schaap, want 
na hevig schudden vloog de vogel op en ging 
recht tegenover het schaap staan. Na zo’n vijf 
seconden hield dit oogstaren op en vloog de 
Raaf weer op de rug van het schaap. Na lan-
ding begon de Raaf dit maal vrijwel direct te 
pikken in de wollen nek. En ook nu begon het 
schaap weer met rugschudden met het gevolg 
dat de vogel er weer afvloog. Deze scène her-
haalde zich driemaal. Na de derde keer had 

vloog een meter of vijf van het schaap weg. 
Daarna plaatste hij dit op de grond en pikte er 
een keer of vier in. Niet lang daarna vloog de 
Raaf weg van de schaapskudde. Waarom het 

Eemlandse schaap zich ergerde aan de Raaf is 
mij onduidelijk.
Van andere kraaiachtigen als Ekster en Kauw 
is bekend dat zij bezig kunnen zijn op ruggen 
van zoogdieren, waaronder vooral schapen. 
Om wol te plukken voor hun nest, als uitkijk-
post maar ook om ongedierte uit de vachten te 
kunnen pikken. 
In het geval van het koppikken werd gesug-
gereerd dat het om teken zou kunnen gaan. 
Voor de twee beschreven waarnemingen ligt 
meer voor de hand dat het om de op schapen 
voorkomende Schapenluisvlieg Melophagus 
ovinus gaat. Een met het blote oog zichtbare, 
niet-vliegende luisvlieg die in de volksmond 
onterecht schapenteek genoemd wordt. Ze 
zitten ook wel op de koppen van schapen.
Over deze wijze van foerageren heb ik in de 
mij bekende literatuur maar één melding kun-
nen vinden en het is dus kennelijk ongewoon. 
Derek Ratcliffe beschrijft in The Raven een 
dergelijke waarneming aan de kust van Corn-
wall, een streek in het uiterste zuidwesten van 
Engeland.
Twee paar Raven waren daar op een veld met 
schapen op de grond bezig met foerageren op 
ongewervelde dieren. Een vogel vloog op de 
rug van een ooi en pikte in de wol, vermoede-
lijk op zoek naar teken. Het schaap besteedde 
geen enkele aandacht aan de aanwezigheid 
van de Raaf. Eerder werden er twee Raven op 
de rug van een schaap gezien zonder het te 
hinderen.

Ook de Raaf foerageert soms op 
een schaap.
Foto: Harry Fiolet.
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Of het vinden van maar één beschrijving van 
dit voedselgedrag bewijst dat het uitzonderlijk 
is weet ik niet, maar als er lezers zijn die een 
dergelijke waarneming hebben opgemerkt, 
laat mij dat dan weten.
Met dank aan Ruud van Beusekom en Achil-
les Cools voor aanvullende informatie.

 M. van Houten, e-mail: marc.vanhouten@hotmail.
com

 Mythische raaf. Vogels 
5(2014):23-25

 De kauw. Atlas Contact, Amster-
dam.

nulmeting is geweest voor de aanleg van de 
dijk, is wel duidelijk dat de Afsluitdijk grote 
veranderingen heeft teweeggebracht.
Ieder jaar verdwijnen er enkele meters van 
Griend, met een gemiddelde van 7 m per jaar. 
Door herfst- en winterstormen van 2013 en 
2014 raakte Griend 50 m kwijt en in 2015 
nog eens 32 m. In totaal heeft Griend een 
oppervlakte van circa 50 ha.
Dan kun je twee dingen doen: de natuur z’n 
gang laten gaan of toch een handje helpen, 
zoals in de afgelopen honderd jaar al vaker 
is geprobeerd. Natuurmonumenten gaat 
opnieuw ingrijpen. Er wordt een zandmassa 
van ruwweg 18 ha gestort voor de zandplaat. 
Dat wordt een soort vooroever, die de groene 
zandplaat de komende decennia weerbaar 
moet maken tegen storm en stromingen. In 
het najaar van 2016 wordt aan de westkant 
van de zandplaat de zandrug opgespoten 
met materiaal dat elders in de Waddenzee 
wordt opgezogen. Op de zandplaat zelf zal 
de begroeiing deels worden afgeplagd om de 
nestcondities voor de Grote Stern te verbete-
ren. Die broedt graag op kaal zand.
Er is natuurlijk ook overwogen om helemaal 
niets te doen, vertelt een woordvoerder van 
Natuurmonumenten. ‘We hebben daar heel 
lang over gesproken. De ingreep die we nu 
doen, is mogelijkerwijs het begin van de 
fase waarin we kunnen zeggen, we moeten 
dit loslaten. Maar daar is het nu te vroeg 
voor. We weten dat als we nietsdoen, we op 
enig moment de grote waarde van dit gebied 
zullen verliezen. We zitten op een kantelpunt, 
het eiland begint weer kleiner te worden. Dit 
is een heel belangrijke hoogwatervluchtplaats 
voor trek- en broedvogels, de vegetatie op 

Griend is een belangrijke 
broedplaats voor Grote Sterns. 
Jaarlijks broeden er zo’n 
tweeduizend paar Grote Sterns. 
Het eiland herbergt vanouds de 
grootste kolonie van West-Eu-
ropa.
Foto: Piet Munsterman.

Het gaat niet goed met Griend, de begroeide 
zandplaat in de Waddenzee. De zee knaagt 
aan dit vogelparadijsje. Natuurmonumenten 
heeft een plan.
Griend ligt precies tussen Terschelling en 
het vasteland. Het is een ‘wandelend eiland’ 
zolang de natuur zijn gang kan gaan. Wat de 
zee er aan de westkant vanaf haalt, groeit aan 
de zuidoostelijke kant weer aan.
De laatste eeuw hapert dat natuurlijke proces. 
Het is niet precies duidelijk hoe dit komt. Wel 
is sinds de aanleg van de Afsluitdijk – tussen 
1922 en 1932 – de dynamiek van stromingen 
en stuwingen in de Waddenzee veranderd. 
Het verschil tussen eb en vloed is sinds de 
aanleg met een halve meter toegenomen.
Hoewel volgens Natuurmonumenten niet pre-
cies duidelijk is wat het effect is geweest van 
de aanleg van de Afsluitdijk, doordat er geen 


