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Vogels en hun voedsel
Aflevering 6 - Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels

Tom Loorij
Vogels eten eigenlijk van alles. Maar de meeste soorten zijn wel min of meer kieskeurig. Er 
zijn uitgesproken vlees- en viseters en ook vogels die alleen plantaardige kost eten. Sommi-
ge zijn alleseters en er zijn zelfs soorten die van het ene soort voedsel overschakelen op het 
andere. In het voorjaar en in de zomer leven ze dan van insecten en in de herfst en in de winter 
voornamelijk van zaden. Ook de wijze van voedselvergaren loopt sterk uiteen. Er zijn zelfs 
soorten die een werktuig gebruiken om bij hun voedsel te komen. Het aardige is dat bijna al die 
verschillende manieren van voedselzoeken wel op een vogelpostzegel terug te vinden zijn.

Vlees- en viseters
Veruit de meeste filatelistische afbeeldingen 
zijn van vlees- en viseters. Op een zegel van 
Vietnam zien we een Havik Accipiter gentilis 

met een gevan-
gen vogel. Bij 
ons bestaat zijn 
belangrijkste 
voedsel uit 
duiven. Op de 
zegel is niet 
goed te zien 
wat voor soort 
vogel het hier 
is. Dat lukt wel 
met de Slecht-
valk Falco 
peregrinus op 
de kaft van 
een postze-
gelboekje van 
Alderney. Het 
is duidelijk een 
Steenloper Are-
naria interpres.

Op een zegel van St. Pierre en Miquelon zien 
we een Papegaaiduiker Fratercula arctica 
met een bek vol visjes. Wanneer hij één vis 

heeft gevangen klemt 
hij die tussen zijn tong 
en gehemelte en heeft 
zo zijn bek weer vrij 
voor de volgende vis. 
Hij kan zo wel twin-
tig visjes in zijn bek 
klemmen!
Op een zegel van het 
Australisch Antarctisch 
Gebied zien we een 
Adéliepinguïn Pygos-
celis adeliae duikend 
op jacht naar kleine 
garnaaltjes, het zoge-
naamde krill.
Flamingo’s Phoenicop-
terus roseus zeven hun 
voedsel met hun snavel 
uit het water waarbij ze 
hun snavel onderstebo-

Weetjes over vogelpostzegels
Dit is de zesde aflevering van de reeks ‘Merk-
waardige en interessante weetjes over vogel-
postzegels,’ geschreven door Tom Loorij. In de 
voorgaande afleveringen werden verschillende 
thema’s behandeld, zoals ‘foute’ vogelnamen, 
nestelende vogels en nationale vogels.
Tom Loorij is al jarenlang een verwoed 
verzamelaar en hij brengt u graag op de hoogte 
van merkwaardige en interessante weetjes over 
vogelpostzegels. Hij is ook co-auteur van het 
boek ‘Vogels op de cm2’.

Meer informatie over vogels in de filatelie is 
te lezen op de website van de Philatelistische 
Arbeitsgemeinschaft Ornithologie (http://
www.pag-o.de), die ook een Nederlandstalige 
afdeling heeft (http://www.pag-o.de/nl/).
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ven houden. Dat is goed te zien op een zegel 
van de Britse Maagdeneilanden.

Dat gieren voorna-
melijk aaseters zijn, 
is fraai geïllustreerd 
op een zegel van Ka-
meroen met Rüppel’s 
Gieren Gyps ruep-
pellii; twee etende 
exemplaren bij een 
karkas.
Over naar wat kleiner 
dierlijk voedsel. 

De Grauwe 
Vliegenvanger 
Muscicapa 
striata op een 
zegel van het 
eiland Man 
doet zijn naam 
op de zegel 
overigens geen 
eer aan, want 
hij heeft een 
langpootmug 
in zijn snavel. 

Insecten vangt hij 
vanaf een uitkijkpost in 
een korte duikvlucht. 
Het hoofdvoedsel 
van Groene Spechten 
Picus viridis bestaat uit 
mieren. Op een zegel 
van Afghanistan zien 
we hoe zo’n specht een 
mierenhoop plundert en 
met zijn lange kleveri-
ge tong de mieren eruit 
haalt.

Vogels die een werktuig gebruiken
Je zou het niet verwachten, maar er zijn 
vogels die een werktuig gebruiken om bij 
hun prooi te komen. Bekend is dat de Aasgier 
Neophron percnopterus soms stenen op eieren 
gooit net zo lang tot de schaal barst om het 
ei te kunnen leeg lebberen. Op een zegel uit 

Gambia zien 
we dat. Als je 
goed kijkt zie 
je de eerste 
barsten al in 
het ei zitten. 
De Wipsnavel-
kraai Corvus 
moneduloides 

van Nieuw-Caledonië is misschien wel de 
slimste vogel ter wereld. Hij gebruikt takjes 
om insecten uit gaten in boomstammen en 

-takken te 
peuteren. Zie 
de zegel van 
Nieuw-Cale-
donië. Hij is 
ook zuinig op 
zijn takje. Als 
hij bezig is 
zijn prooi op 

te eten, stopt hij het takje in een holletje in de 
boom om het te bewaren voor het volgende 
lekkere hapje.

Zaad en ander plantaardig voedsel etende 
vogels

Zegels met vogels die 
plantaardig voedsel 
eten, zijn veel zeldza-
mer. De Putter Cardu-
elis carduelis heette 
vroeger Distelvink 
omdat hij graag op 
distels foerageert. Op 
een zegel van Cuba zien 
we een Putter op een 
distel. Veel papegaai-

ensoorten zijn 
uitgesproken 
vruchteneters. 
Ze plukken 
eerst de vrucht 
van een tak om 
hem vervol-
gens uit hun 
poot op te eten. 
De Keizerama-
zone Amazona 
imperialis op 
een zegel van 
Dominica de-
monstreert dat 
prachtig. Ko-
libries zuigen 
met hun snavel 

honing en nectar uit bloemen. Op een zegel 
van St. Vincent zien we een Granaatkolibrie 
Eulampis jugularis stilstaan voor een bloem.

Alleseters
Sommige soorten zijn weinig kieskeuring wat 
hun voedsel betreft. Op een zegel van het ei-
land Man schuimt een groep Zilvermeeuwen 
Larus argentatus een verlaten picknicktafel af 
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naar etensres-
ten. Ook op een 
andere manier 
zijn sommi-
ge vogels 
gebonden aan 
de mens. Maar 
dan voeren we 
ze bijvoorbeeld 

bij in onze tuin. Op een postwaardestuk uit 
de Sovjet-Unie staan een Koolmees Parus 
major, een Boomkruiper Certhia brachydac-

Speciale aanbieding

Van de prachtig uitgevoerde uitgave ‘Vogels op de 
cm2’ door Peter Muller en Tom Loorij, zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar. Voor lezers van het Vogeljaar 
geldt een speciale, unieke aanbieding. Zij kunnen dit 
boek bestellen tegen de kortingsprijs van €32,50 (de 
winkelprijs is €49,50) zolang de voorraad strekt.
Belangstellenden kunnen voor het bestellen een 
be richt sturen aan Tom Loorij, e-mail: tloorij@xs4all.nl.

n T.P.J. Loorij, Rozentuin 31, 2272 XA Voorburg, e-mail: tloorij@xs4all.nl.
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tyla, een Boomklever Sitta europaea en een 
paartje Goudvinken Pyrrhula pyrrhula, die 
hier kennelijk op af zijn gekomen, soorten die 
elk wel een ander soort voedsel eten.
Zo zie je maar dat vogels en hun voedsel op 
alle mogelijke manieren op een postzegel 
zijn uitgebeeld. Hier is slechts een klein 
uittreksel van zoveel mogelijk verschillende 
etensvormen gepresenteerd. Wie goed zoekt 
zal ongetwijfeld nog veel andere voorbeelden 
van vogels met hun voedsel vinden op zegels. 
Een leuke uitdaging!


