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Korte Mededelingen

Zuid-Holland mag geen Smienten schieten
De provincie Zuid-Holland besloot in no-
vember 2017 tot het toestaan van het doden 
van 6500 Smienten. Dit vanwege de schade 
die deze eendensoort aan de landbouw zou 
toebrengen. Vogelbescherming Nederland 
en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Hol-
land maakten bij de provincie Zuid-Holland 
bezwaar tegen dit plan.
Nederland is van internationaal belang voor 
overwinterende Smienten. De populatie is 
echter na de eeuwwisseling fors afgenomen. 
Het is daarom volgens Vogelbescherming vol-
strekt onverantwoord Smienten te doden. De 
bestuursrechter oordeelde dat de onderbou-
wing van het besluit van de provincie twijfel-
achtig is en afschieten de populatie Smienten 
verder in gevaar kan brengen. Daarom mocht 
er geen afschot plaatsvinden in afwachting 
van het verdere verloop van de bezwarenpro-
cedure van de natuurorganisaties.
Bron: Persbericht Vogelbescherming Nederland en de 
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.
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De zwartste veren
Wie dacht dat Merels of kraaien zwart zijn, 
moet Nature Communications even op-
slaan. In dit wetenschappelijke tijdschrift 
laat een team van Amerikaanse biologen en 
natuurkundigen zien wat er echt zwart is in 
de natuur: de fluwelige veren van sommige 
paradijsvogels. Niet kraaien of Merels, maar 
paradijsvogels hebben de allerzwartste veren: 
ze absorberen bijna al het licht 
Die veren, zo blijkt uit metingen, absorberen 
meer dan 99,7% van het licht dat erop valt, te-
genover zo’n 95 procent bij de kraai. Peilloos 
zwart is het gevolg.
Volgens teamleider en evolutiebioloog 
Dakota McCoy van Harvard University zijn 
zulke superabsorberende veren indirect een 
middel om te imponeren: ze laten de geel- 
of blauwgekleurde delen van de mannetjes 
nog scherper afsteken. Dat imponeren speelt 
vooral bij paargedrag een belangrijke rol, met 
als extreem voorbeeld het mannetje van de 
Kraagparadijsvogel. Om indruk te maken op 
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Zes soorten paradijsvolgels en 
één verwante soort. a & b: soorten 
met normale zwarte onderdelen op 
het verenkleed; c–g: soorten met 
superzwarte onderdelen op het 
verenkleed. 
a = Bruine Paradijskraai Lycoco-
rax pyrrhopterus; b = Kleine Para-
dijspitta Melampitta lugubris, een 
Papuaanse kraaiachtie die sterk 
verwant is aan paradijsvogels; c 
= Stephanies Astrapia Astrapia 
stephaniae; d = Twaalfdradige 
Paradijshop Seleucidis melano-
leucus; e = Schildgeweervogel 
Ptiloris paradiseus baltsend; f = 
Huonparotia Parotia wahnesi; g = 
mannetje Kraagparadijsvogel Lop-
horina superba baltsend voor een 
een vrouwtje (bruin verenkleed). 
Foto: @Hanom Bashari/Burung 
Indonesia (a); Daniel López-Velas-
co (b); Trans Niugini Tours (c); Tim 
Laman (d–f); Ed Scholes (g).
Bron: Nature Communications, DOI: 
10.1038/s41467-017-02088-w.
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vrouwtjes spreidt die de pikzwarte vleugels 
zo dat een donkere ovaal ontstaat, waarop 
helblauw zijn bef en ogen afsteken als een 
soort natuurlijke smiley.
Het superzwart ontstaat niet door een re-
guliere kleurstof, maar door een hyperfijne 
structuur van de vezels in de veren. In gewo-
ne veren zijn dat haarachtige enkele vezels; 
eventuele kleur ontstaat door pigmenten in de 
vezels. Superzwart is te danken aan lintvor-
mige vezels met nog kleinere rafels aan de 
randen. ‘Onder de microscoop vergelijkbaar 
met het blad van een Amerikaanse eik,’zegt 
McCoy.

Structuur
Door zulke extra kleine structuren, legt 
de Delftse nano-opticus professor Kobus 
Kuipers (geen auteur van het artikel) uit, 
wordt licht ontelbare malen verstrooid. Bij 
iedere stap wordt er wat licht geabsorbeerd. 
‘Het gaat letterlijk op in een oerwoud van 
wanordelijke microscopische draden,’ zegt 
hij. Hetzelfde verschijnsel zou ook technisch 
interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld om 
zonnecellen meer van het opvallende zonlicht 
te laten opnemen.

In de natuur is hetzelfde verschijnsel ook be-
kend van sommige vlinders, met dien verstan-
de dat de structuren daar echt op schaal van 
miljoensten millimeters de kleur geven. In 
de vogels blijken structuren van duizendsten 
millimeters ook al afdoende door ongekend 
diepe absorptie.
Dat de structuur de zwarte veerkleuring geeft 
en niet zozeer de ingebouwde kleurstoffen, 
laat de groep van McCoy zien met een slim 
experiment waarin goud op verschillende ve-
ren werd gespoten. Normale veren glimmen 
na behandeling omdat hun pigment onzicht-
baar wordt; de superzwarte veren zijn nog 
steeds zwart, een indicatie dat echt alleen de 
structuur de diepe lichtabsorptie bepaalt.
Volgens Kuipers is het ook interessant dat niet 
alle zwarte delen van de bestudeerde paradijs-
vogels even zwart zijn, en dat er behoorlijke 
verschillen bestaan tussen de diverse soorten. 
Die verschillen, zegt McCoy, worden in de 
paardans van iedere soort in elk geval opti-
maal benut.
Bron: de Volkskrant, 9 januari 2018.

LITERATUUR:
McCoy, D.E., T. Feo, T.A. Harvey & R.O. Prum 
(2018): Structural absorption by barbule microstruc-
tures of super black bird of paradise feathers. Nature 
Communications 9:1, DOI: 10.1038/s41467-017-
02088-w, http://www.nature.com/naturecommunica-
tions.
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Kraagparadijsvogel.
Illustratie: J.G. Keulemans (Ibis 1890) [publiek domein], via 
Wikimedia Commons.

Duivenmelkers starten petitie tegen over-
last roofvogels
Duivenmelkers in Nederland zijn eind februa-
ri gestart met een petitie tegen de toenemende 
overlast van roofvogels. Het doel van deze 
petitie is om de populatie van roofvogels 
weer op peil te brengen. Inmiddels zijn er 
zevenduizend handtekeningen verzameld. 
Wanneer tienduizend mensen de petitie heb-
ben getekend, wordt deze aangeboden aan de 
regering.

Vriendje
Gert Jan Beute uit Wilhelminaoord – die 
wereldwijd bekend staat als goeroe op het ge-
bied van postduiven – staat achter de petitie. 
‘De duiven hebben naast een financiële ook 
een emotionele waarde voor de houders. Je 
hebt een persoonlijke band met je duiven en 
het is vreselijk wanneer je huisdier wordt op-
gegeten,’vertelt Beute. Het is alsof je vriendje 
wordt opgegeten. Inmiddels is Beute al 21 
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van zijn geliefde dieren verloren door toedoen 
van roofvogels.

Populatie moet worden teruggebracht
Beute is niet tegen bepaalde vogels, maar 
vindt dat het momenteel aan evenwicht 
ontbreekt. Beute: ‘Er worden veel roofvogels 
geïmporteerd en gefokt. In de omgeving van 
Vledderveen zaten in de jaren 1970 drie kop-
pels met Haviken, maar momenteel zijn dat er 
al meer dan dertig. Het is dringend nodig dat 
de populatie minder wordt.’

Vogelbescherming
Vogelbescherming Nederland begrijpt de te-
leurstelling van de duivenmelkers, maar zegt 
dat we blij moeten zijn met roofvogels. ‘Heel 
wat jaren was de roofvogel bijna uitgestorven 
in Nederland. Laat de natuur gewoon z’n 
gang gaan.’
Bron: Nieuwsbericht van RTV Drenthe,  29 maart 
2018,. Zie: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/132980/
Duivenmelkers-starten-petitie-tegen-overlast-roofvo-
gels.

CdV

Meeuwenpil onverantwoord
Vogelbescherming Vlaanderen vindt de plan-
nen om meeuwen te behandelen met anticon-
ceptiva onverantwoord en verontrustend. Op 
11 april 2018 maakte de kustgemeente Blan-
kenberge bekend dat zij groen licht gaf voor 
een proefproject om de zogenaamde over-
populatie van meeuwen tegen te gaan door 
het toedienen van een anticonceptief middel. 
Verschillende steden gebruiken deze metho-
de al om duivenoverlast tegen te gaan. Het 

Samen strijden voor meer evenwicht
De klacht van duivenmelkers dat met name 
postduiven door roofvogels worden gegrepen, 
toont aan dat de verhoudingen in de natuur in 
onze samenleving scheef liggen. Het verheu-
gende herstel van de populaties ‘grijpvogels’ 
na de gifcrisis (DDT, PCB’s en dergelijke) van 
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
gaat helaas gepaard met een sterke afname van 
andere vogelsoorten. Door de verstedelijking, 
de moderne (steriele) landbouwmethodes en 
afname van voedsel door insectensterfte blijven 
er voor Havik en Slechtvalk te weinig Houtdui-
ven, Waterhoentjes en soortgelijke prooivogels 
over. Met alle gevolgen voor tamme duiven. 
Een gunstig neveneffect, ook voor postduiven- 
en sierduivenhouders, is dat verwilderde duiven 
het hoofdmenu van deze rovers vormen. Deze 
‘stadsduiven, gedegenereerde vogels, berucht 
als verspreiders van vogelziekten en bekend 
als vervuilers, worden in stedelijk gebied vaker 
gegrepen dan bijvoorbeeld wedstrijdduiven, die 
over een betere conditie beschikken.
Het is overigens een misvatting dat roofvogels 
niet op eigen kracht, maar door invoerprogram-
ma’s in ons land zijn toegenomen. We zien dat 
in de discussie over natuur en moderne samen-
leving de ratio het steeds vaker verliest van 
door emotie ingegeven argumenten. Te denken 
valt aan de commotie over damherten in de 
duinstreek en sterfte onder grote grazers door 
de winterkou.
Tegen de duivenliefhebbers zeggen wij: we be-
grijpen jullie frustratie, maar voor een gezonde 
natuur zijn predatoren onmisbaar. Uiteindelijk 
brengt de natuur grotere offers door toedoen van 
de mens dan dat de natuur in staat is om jullie 
hobby echt grootschalig te benadelen. We ho-
pen op jullie coulance. Een petitie die aandringt 
op het bestrijden van roofvogels, pakt het pro-
bleem vanuit een verkeerde inschatting aan. Sa-
men strijden voor meer evenwicht in de natuur 
zou een betere benadering bieden.
n Redactie het Vogeljaar

Haviken waren in het verleden bijna uitgestorven. We 
moeten blij zijn dat de populatie zich weer heeft hersteld.
Tekening: Caroline Elfferich.
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product wordt toegediend door het uitstrooien 
van behandelde maïskorrels op plaatsen waar 
duiven lokaal samentroepen om te eten. Een 
meeuw is echter geen duif.
‘Deze methode inzetten om de meeuwen-
populatie terug te dringen, is nonsens,’ zegt 
Vogelbescherming Vlaanderen. Om te begin-
nen is er geen overpopulatie van de meeu-
wen. Verscheidene onderzoeksinstellingen 
stellen zelfs dat de populatie van de grotere 
meeuwensoorten een dalende trend volgt. De 
zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen 
op Vlaams niveau worden al jaren niet meer 
gehaald. Als het doel dus is om de populatie 
van meeuwen naar beneden te halen, zit je 
bijgevolg al met problemen op het vlak van 
Europese verplichtingen voor enkele soorten. 
Bovendien eten enkele individuen heel erg 
veel. Dat wil dus zeggen dat eventuele loka-
zen slechts een effect zullen hebben op enkele 
dominantere individuen.
Uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat het niet 
noodzakelijk de Blankenbergse meeuwen zijn 
die onvruchtbaar zullen worden. De meeuwen 
die in Blankenberge naar voedsel zoeken, 
kunnen ook uit Nederland komen of uit een 
andere (buitenlandse) kuststad. Omgekeerd 
zullen Zilvermeeuwen of Kleine Mantel-
meeuwen die wél op de Blankenbergse daken 
broeden, niet noodzakelijk eten in deze stad. 
Men weet dus met andere woorden totaal niet 
waar men mee bezig is.
Men zou stukjes vlees gebruiken als lokaas 
om het product toe te dienen. Uiteraard is het 
gebruik van dergelijke lokazen niet selectief 
en zullen ook andere soorten hierop af 
komen, ook aasetende roofvo-
gels (bijvoorbeeld Bui-
zerd). Ook op juridisch 
vlak stelt er zich daarom 
alleen al een probleem. 
Het zogenaamde 
Soortenbesluit dat de 
bescherming regelt van onze inheemse 
fauna en flora, verbiedt dergelijke niet-se-
lectieve middelen.
Alle meeuwensoorten zijn zowel op grond 
van de Europese als van de Vlaamse 
wetgeving beschermd en mogen niet 
gedood of verstoord worden. Slechts in 
heel uitzonderlijke gevallen kan van dit 
verbod afgeweken worden.
Bron: Bericht Vogelbescherming Vlaanderen.
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Cetti door de winter
Tijdens de pittige kou half maart vroeg ik mij 
op twitter af wat dat met de Cetti’s Zanger 
zou doen. Cetti’s Zangers zijn immers insec-
teneters. De meeste insecteneters ontvluchten 
onze winters en vliegen naar het zuiden. En-
kele soorten schakelen over op zaden (mezen 
bijvoorbeeld), maar de Cetti’s Zanger blijft 
bij zijn dieet en bij zijn broedgebied.
Zo een halve eeuw geleden was de soort in 
Nederland uitermate zeldzaam. De eerste 
waarneming dateert van 1968, maar al vrij 
snel (1973) werden ook enkele broedgevallen 
vastgesteld. Een aantal strenge winters tussen 
1979-’86 veegde de kleine populatie echter 
weer van de kaart. Het duurde tot 2005 eer de 
soort weer vaste grond onder de voeten kreeg. 
De Zuid-Hollandse eilanden en De Biesbosch 
vormden het bruggenhoofd van waaruit ande-
re landsdelen, waaronder Flevoland, gekolo-
niseerd werden. Tien jaar later, in 2015, werd 
de populatie op circa duizend paar geschat, 
maar zal mogelijk na het vorig broedseizoen 
op het dubbele kunnen liggen.
Tja, en dan de afgelopen winter. Je kan het 
winters weer op verschillende manieren type-
ren. Een sneeuwrijke winter is wat anders dan 
een vorst-winter, en een lange periode vorst is 
weer wat anders dan een kwakkelwinter met 
enkele vorstgolfjes. Toch is het iedere winter 
weer afwachten wat er in het voorjaar over-
blijft van de Cetti-populatie. Mogelijk dat 
sneeuwbedekking de belangrijkste factor voor 
de zangertjes is. In de winter zijn immers 

de meeste insecten, spinnen 
en ander klein grut 

vooral te vinden in 
de strooisellaag. 
Afgelopen winter 

heeft het wel 
gesneeuwd in 
Almere maar 
niet zo erg 
dat ook in de 
Cetti-biotoop 
(rietland en 
rietruigte)
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Tekening: Caroline Elfferich.

Korte Mededelingen



84 het Vogeljaar 66 (2) 2018

deze voorraadkast geheel was afgesloten.
Hoopvol gestemd, was ik gisteren (3 april 
2018, red.) voor een klusje op de vogelring-
plek. Tot mijn vreugde hoorde ik maar liefst 
van drie kanten de zang van de Cetti’s Zanger. 
De winter heeft ze dus niet de das omgedaan. 
We zijn natuurlijk razend benieuwd of de 
groei van de laatste jaren verder voortgezet 
wordt. Het is aanlokkelijk om de opmars te 
koppelen aan de klimaatverandering. Er zijn 
immers meer vogelsoorten die noordwaarts 
lijken op te rukken. (Commentaar van de 
redactie: studie in onder andere De Biesbosch 
toont aan dat de Cetti’s Zangers in de winter 
voornamelijk aan de voet van riethalmen naar 
voedsel zoeken. Diverse kleine slakjes over-
winteren daar in hun afgegrendelde huisjes.)
Bron: Blog van Ton Eggenhuizen, stadsecoloog Alme-
re (https://almerenatuur.wordpress.com/).

CdV

Koolmezen met langere snavels
Ruim drieduizend Koolmezen uit Nederland 
en Engeland zijn gescreend op genetische 
verschillen. Zo’n verschil kan erop wijzen 
waar er zogenaamde ‘natuurlijke selectie’ 
heeft plaatsgevonden, een essentieel onder-
deel van evolutie. Met andere woorden: daar 
zitten eigenschappen waar sommige dieren 
meer succes mee hebben dan hun soortge-
noten. De selectiesporen bij Nederlandse en 
Engelse Koolmezen waren vrijwel identiek, 
behalve die rond de ‘snavelgenen’. Een kleine 
millimeter, dat is inmiddels het verschil 
tussen de snavel van een succesvolle en een 
minder geslaagde Koolmees in Engeland. 
Door genetisch onderzoek kwam een team 
van het Nederlands Instituut voor Ecologie 

(NIOO-KNAW), Wageningen University & 
Research (WUR) en vier Britse universiteiten 
deze ‘evolutie in actie’ op het spoor. De on-
derzoekers denken dat vogels voeren – tuin-
hobby nummer 1 in Engeland – de oorzaak 
is. Vrijdag 20 oktober 2017 verschenen hun 
resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift 
Science.
‘Dat je via zo’n brede genetische screening 
uitkomt op een eigenschap die in het wild 
volop aan het evolueren is, is heel bijzonder,’ 
zegt Mirte Bosse van NIOO en WUR. In 
Engeland voeren ze namelijk al een eeuw de 
vogels op grote schaal bij in de winter. Het 
gevolg is waarschijnlijk dat Koolmezen met 
net wat langere snavels beter bij dat voer kun-
nen. In ieder geval hebben de langsnavelige 
genen daar meer succes: ze leveren meer jon-
gen op. In Nederland – waar nog niet zo lang 
uitgebreid wordt bijgevoerd – is dat niet zo. 
De bijvoederpraktijken kwamen als opvallend 
verschil in omstandigheden tussen de twee 
landen naar boven. Met zendertjes wisten 
de onderzoekers vast te stellen dat Engelse 
vogels met een langere snavel ook daadwer-
kelijk vaker een voederplaats bezoeken.
Bron: Persbericht van NIOO-KNAW en Wageningen 
University & Research, 19 oktober 2017.

In tegenstelling tot de meeste 
andere insecteneters trekt de 
Cetti’s Zanger niet naar het zui-
den in de wintertijd. Hoewel de 
populatie is toegenomen, blijft 
het elke winter weer afwachten 
hoe deze soort de koude perio-
de heeft overleefd.
Foto: O. Plantema.

Merels: het usutuvirus en de gevolgen 
daarvan
De laatste maanden van 2017 was er veel 
aandacht voor de Merel. Er werden namelijk 
veel dode vogels gemeld, waarvan een groot 
deel waarschijnlijk is getroffen door het usu-
tuvirus. Met name in Gelderland, Utrecht en 
Noord-Brabant zijn veel meldingen binnenge-

Korte Mededelingen



85het Vogeljaar 66 (2) 2018

komen van dode Merels. Gedurende de zomer 
leek er bovendien sprake van een geleidelijke 
verschuiving naar het westen en noordoosten.

Wat betekent dit voor de Merel?
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virus opnieuw vastgesteld. Met name Merels 
worden erdoor geveld. Begin september had-
den Sovon en Dutch Wildlife Health Centre 
(DWHC) in totaal al ruim 1500 meldingen 
van dode vogels ontvangen (niet van al deze 
vogels is overigens vastgesteld of ze het 
virus daadwerkelijk droegen, maar het speelt 
waarschijnlijk wel een belangrijke rol). De in 
Nederland broedende Merels zijn overwegend 
standvogel. Doortrekkers en overwinteraars 
die ons land aandoen, zijn vooral afkomstig 
uit Scandinavië en Noordoost-Europa. De 
toename van het aantal Merels in het najaar 
hoeft dus niet op herstel van de Nederlandse 
populatie te wijzen.

Onderzoek
In de 20e eeuw is de Nederlandse populatie 
Merels flink gegroeid, maar de laatste jaren 
lijkt er sprake van stagnatie. Rond de millen-
niumwisseling werd het aantal broedparen ge-
schat op 900.000-1.200.000. Sovon Vogelon-
derzoek Nederland volgt middels tellingen de 
aantallen en verspreiding van (dode) vogels. 
Het DWHC richt zich op het onderzoeken 
van ziekten onder wilde dieren, voor virussen 
zoals het usutuvirus en er wordt samenge-
werkt met het Erasmus Medisch Centrum.
Het Vogeltrekstation van het NIOO-KNAW 
volgt de verspreiding en overleving van 
vogels in de natuur door te ringen, waarbij sa-

men met het Erasmus MC ook gekeken wordt 
naar de aanwezigheid van het usutuvirus bij 
de geringde vogels (Ringers nemen van onder 
andere Merels en trekvogels die Afrika be-
zoeken bloedmonsters af, red.).Mogelijk zal 
pas in het voorjaar van 2018 duidelijk worden 
of de Nederlandse broedvogels echt een klap 
hebben gekregen van het usutuvirus.
Bron: Persbericht NIOO-KNAW.
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In 2017 waren werden veel 
dode Merels gemeld. Een groot 
deel daarvan was waarschijnijk 
slachtoffer van het usutuvirus. 
Foto: Ronald Huijssen.

Kunnen Brandganzen het klimaat voor-
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(NIOO-KNAW) onderzocht de toekomst van 
de Brandgans en haar kuikens met computer-
modellen. Inmiddels publiceerde het tijd-
schrift Global Change Biology de resultaten 
online.
De in Nederland overwinterende Brandgan-
zen broeden rond de Barentszzee in noorde-
lijk Rusland, zodra de sneeuw daar gesmolten 
is. Het klimaat warmt er nog een stuk sneller 
op dan bij ons: een fenomeen dat bekend staat 
als ‘Arctische amplificatie’. Hoe voorspelbaar 
is die versnelde klimaatverandering? Voor 
mensen blijkt dat al heel moeilijk, maar voor 
Brandganzen nog meer. Hoe komen ze er 
in hun overwinteringsgebied achter of een 
paar duizend kilometer verderop de sneeuw 
al is gesmolten? Kortom: zijn de ganzen in 
staat om hun voorjaarstrek aan te passen aan 
klimaatverandering?
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deze voorraadkast geheel was afgesloten.
Hoopvol gestemd, was ik gisteren (3 april 
2018, red.) voor een klusje op de vogelring-
plek. Tot mijn vreugde hoorde ik maar liefst 
van drie kanten de zang van de Cetti’s Zanger. 
De winter heeft ze dus niet de das omgedaan. 
We zijn natuurlijk razend benieuwd of de 
groei van de laatste jaren verder voortgezet 
wordt. Het is aanlokkelijk om de opmars te 
koppelen aan de klimaatverandering. Er zijn 
immers meer vogelsoorten die noordwaarts 
lijken op te rukken. (Commentaar van de 
redactie: studie in onder andere De Biesbosch 
toont aan dat de Cetti’s Zangers in de winter 
voornamelijk aan de voet van riethalmen naar 
voedsel zoeken. Diverse kleine slakjes over-
winteren daar in hun afgegrendelde huisjes.)
Bron: Blog van Ton Eggenhuizen, stadsecoloog Alme-
re (https://almerenatuur.wordpress.com/).
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Minder kuikens
Ecoloog Thomas Lameris van het NIOO en 
zijn collega’s onderzochten het: ‘Dit is de 
eerste studie die test of trekvogels hun timing 
überhaupt kunnen aanpassen aan een snellere 
opwarming in de poolgebieden. Met een 
model laten we zien dat de beschikbaarheid 
van gras om te eten en daarmee het opbouwen 
van vetreserves voor de reis geen probleem 
vormen voor Brandganzen. Maar wèl de 
voorspelbaarheid van de versnelde klimaatop-
warming in hun broedgebied.’
Als de ganzen niet meer goed kunnen voor-
spellen wanneer het seizoen begint, zullen 
ze minder kuikens grootbrengen. Lameris: 
‘Ze komen dan te laat aan en beginnen te laat 
met broeden. Daardoor hebben hun kuikens 

een veel lagere kans om te overleven.’ Dat 
het seizoen door klimaatverandering ook iets 
langer duurt, biedt wat compensatie maar niet 
voldoende.
Om die ‘voorspelbaarheid’ te kunnen ach-
terhalen, bouwden de onderzoekers met al 
hun ganzenkennis een model waarin indivi-
duele Brandganzen vanuit Nederland via een 
aantal tussenstops naar de broedgebieden in 
Noord-Rusland vliegen.

Slimmer trekgedrag?
De Brandgans is een ideale ‘modelsoort’ om 
de effecten van opwarming te bestuderen, 
omdat zij al tientallen jaren onderzocht wordt. 
Maar het gaat niet alleen om deze gans. Gan-
zen zijn slimme vogels. De jongen leren de 
trekroute van hun ouders, inclusief de beste 
plekjes waar ze kunnen stoppen om onderweg 
bij te tanken. Op deze manier zouden ganzen 
een verandering in het moment van wegtrek-
ken ook snel kunnen overdragen aan hun 
jongen. Lameris: ‘De belangrijkste vraag is of 
ganzen en andere trekvogels zich net zo snel 
aanpassen als het klimaat opwarmt en of ze 
die veranderingen dus kunnen bijbenen.’
Bron:Persbericht NIOO-KNAW.
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Overrzichtskaart van de trek route van de Brand-
ganzen.
Illustratie: T. Lameris/NIOO-KNAW.

Brandganzen in de sneeuw bij de baai van Kolokolkova 
(Rusland).
Foto: Thomas Lameris.
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Drones kunnen beter vogels tellen dan 
vogelaars met verrekijkers
Drones zijn beter in het tellen van (plastic) 
vogels dan vogelaars met verrekijkers op de 
grond. Dat hebben Australische onderzoe-
kers aangetoond in een proef met drones en 
levensgrote plastic eenden, verkrijgbaar als 
lokvogels. Hun resultaten zijn op 13 februari 
2018 gepubliceerd in het tijdschrift ‘Me-
thods in Ecology and Evolution’ (zie: https://
besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/2041-210X.12974.
Wereldwijd neemt het aantal wilde dieren af. 
‘Voor ecologen is het belangrijk om be-
schermde dieren in de gaten te houden’, meldt 
ecoloog Jarrod Hodgson van de University 
of Adelaide. De meeste tellingen van dieren 
worden nu nog vanaf de grond gedaan, met 
verrekijkers en cameravallen, maar drones 
zijn in opkomst.



87het Vogeljaar 66 (2) 2018

De onderzoekers hebben de betrouwbaarheid 
van de drone-observaties getest. Met hulp van 
een groep vrijwilligers verdeelden ze duizen-
den plastic eenden over tien ‘kolonies’ op een 
strand bij Adelaide in Australië. De kolonies 
bevatten tussen de 463 en de 1.017 vogels, 
die in een zo realistisch mogelijke opstelling 
geplaatst werden. Vervolgens vroegen ze 
ervaren zeevogeltellers om vanaf de grond het 
aantal dieren te tellen met verrekijkers. Daar-
naast lieten ze een commercieel verkrijgbare 
drone over de kolonie met de plastic eenden 
vliegen. De tellingen op basis van de foto’s 
kwamen beter overeen met het geplaatste 
aantal lokvogels.

Vliegende Brandganzen. 
Foto: Jasper Koster.

Het aantal vogels op de foto’s vanuit de drone 
werd op twee manieren geteld: door vrij-
willigers en door een kunstmatig intelligent 
computersysteem. De tellingen met de hand 
waren beter dan die door de computer, maar 
die telmethode ‘vereist meer arbeidsinveste-
ringen’.
Bron: NRC Handelsblad, 15 februari 2018.
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Beelden van een deel van de 
meeuwenkolonie die gebruikt 
werden om de tellingen te ver-
gelijken. De bovenste beelden 
(a-d) zijn afkomstig van een 
camera in de drone, genomen 
op verschillende hoogten. De 
onderste foto (e) geeft het beeld 
vanaf de grond.
Bron: Wiley Digital Archives 
(online).
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