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Bahamabruinkopboomklever op rand van 
uitsterven
Ten gevolge van verlies van biotoop is de 
Bahamabruinkopboomklever Sitta pusilla 
insularis, een endemische ondersoort van de 
Amerikaanse Bruinkopboomklever op het 
Grote Eiland van de Bahama’s (Grand Baha-
ma), al jaren in vrije val. Rond 2004 werden 
er nog 1800 geteld. In 2007 leek het ver-
moedelijk nog te gaan om slechts 23 exem-
plaren. Door bosbranden, houtkap, toerisme 
en verlies van dennen door stormgeweld 
hield deze vogel te weinig geschikte habitat 
over om zich voldoende te handhaven. Daar 
kwam Orkaan Matthew in 2016 overheen. 
Twee teams hebben zich ingespannen om 
het hele eiland minutieus te doorzoeken. Dat 
betekende zevenhonderd kilometer trekken 
door oerwoud met giftige ondergroei. Dat 
kostte hun zes weken. De teams bestonden uit 
studenten uit Engeland (van de University of 
East Anglia) met leden van Birdlife Internati-
onal in het ene en studenten van de Bahama’s, 
werkend vanuit de Bahamas National Trust, 
in het andere team. Er werd gebruikgemaakt 
van geluidsopnames om de vogels te lok-
ken. Uiteindelijk resulteerde dat in enkele 
waarnemingen en foto’s. Hoewel er zes 
waarnemingen waren, vonden deze alle in een 
beperkt gebied plaats, waarbij aanvankelijk 
nooit meer dan één exemplaar tegelijk gezien 
werd. Uiteindelijk was er één waarneming 
van een tweetal. De onderzoeksteams gaan 
ervan uit dat het uiteindelijk om waarnemin-

gen gaat van niet meer dan twee verschillende 
vogels. Vraag blijft of dit de enige overleven-
de Boomklevers waren, en zo ja, of het niet 
toevallig twee mannetjes of twee vrouwtjes 
waren. Voor het voortbestaan van de soort een 
prangende vraag.
Overigens zijn de bedreigde biotopen ook 
van groot belang voor enkele andere soor-
ten: de Bahamazwaluw, de Bahamazanger 
en de Bahama Geelkeelzanger. Terwijl het 
ook om overwinteringsgebied voor enkele 
Noord-Amerikaanse vogels gaat.
Videobeelden zijn te vinden op: https://youtu.
be/0eiy6yWxeqA.
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De Grote Zilverreiger is één 
van de soorten die kan gaan 
profiteren van nieuwe beheer-
maatregelen in de Flevolandse 
natuurgebieden.
Foto: Otte Zijlstra.

Nationaal Park Nieuw Land
Op 1 oktober 2018 heeft de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) 
Carola Schouten tijdens een bijeenkomst in 
de provincie Flevoland bekendgemaakt dat 
zij de status van nationaal park heeft toege-
kend aan Nieuw Land. Nationale parken zijn 
het visitekaartje van de Nederlandse natuur. 
Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplas-
sen, de Lepelaarplassen, het Markermeer 
en de Marker Wadden. Het is een uniek en 
typisch Nederlands gebied, omdat het is ont-
staan door de inpoldering van de Zuiderzee. 
In grote delen van het gebied kreeg de natuur 
alle ruimte. Zo ontstond een uniek samenspel 
van mens en natuur. Geen ander nationaal 
park ter wereld vertelt zo’n verhaal.
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Volop in ontwikkeling
Nieuw Land is voor Nederland een bijzonder 
en uniek nationaal park met vier natuurgebie-
den. Elk gebied heeft een eigen karakter, maar 
de gebieden horen wel bij elkaar. Ze waren 
namelijk nooit ontstaan zonder de mens: door 
het temmen van de Zuiderzee zijn de polders 
en het Markermeer ontstaan. Alle gebieden 
zijn nog volop in ontwikkeling. Samen met 
Staatsbosbeheer, Flevo-landschap, Rijks-
waterstaat, Natuurmonumenten, gemeente 
Almere en gemeente Lelystad werkt provincie 
Flevoland aan die ontwikkeling. Kernwaarden 
van Nieuw Land zijn toonaangevend, open, 
avontuurlijk, levendig en innovatief.

Meer dan natuur ontwikkelen
Nieuw Land heeft zowel ecologisch als 
toeristisch en recreatief veel in zijn mars. Het 
park biedt kansen voor toerisme, kansen voor 
werkgelegenheid en kansen voor economi-
sche ontwikkeling. Een economische ont-
wikkeling die bijdraagt aan de ontwikkeling 
en beheer van de natuur. Minister Schouten: 
‘Nieuw Land gaat over meer dan natuur ont-
wikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal 
over, van en door Nederlanders. Het zet de 
regio op de kaart en het hoort bij de andere 
nationale parken die we graag internationaal 
uitdragen.’

Meer riet, meer vogels
Staatsbosbeheer heeft grootse plannen voor 
het grootste van deze vier gebieden. Door in 
de natste delen van de Oostvaardersplassen 
het waterpeil 80 cm te verlagen, hoopt men 
de groei van riet te bevorderen, waardoor het 
gebied aantrekkelijker wordt voor vogels. 
Soorten als Roerdomp, Grote Zilverreiger 
en Bruine Kiekendief moeten hiervan gaan 
profiteren.
Meer informatie is te vinden op internet, zie: https://
www.flevoland.nl/actueel/nederland-is-een-nationaal-
park-rijker-nieuw-land, en in dagblad De Gooi en 
Eemlander van zaterdag 20 oktober 2018.
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dag worden gelegd: impulsieve beslissingen 
moeten worden gecontroleerd, er moeten 
afwegingen worden gemaakt welke keus 
de beste is en of het uitstellen van een keus 
lonend zal zijn. Bij primaten is dit vermogen 
al eens aangetoond. Bij vogels blijkt dit nu 
ook aanwezig.
De proefdieren werd de keus voorgelegd om 
een snelle voedselvoorziening te kiezen, dan 
wel te wachten op een ‘token’ (signaaltekens) 
waarmee drie opties werden aangeboden. 
Deze boden verschillende porties, variërend 
in hoeveelheid en kwaliteit. In geval de snelle 
voedselvoorziening werd overtroffen door 
het latere aanbod, bleken de papegaaien in 
staat te leren om voor het optimale resultaat 
te gaan.
Onderzoeksleider dr. Auguste von Bayern: 
‘Bij wilde papegaaien kunnen we dit soort 
gedrag onmogelijk meten. In deze studie 
zien we dat de vogels over het vermogen 
beschikken om te leren het optimale resultaat 
te bereiken met een minimum aan inspanning. 
Het is een opwindend idee dat papegaaien 
dit vermogen mogelijk ook gebruiken in hun 
natuurlijke omgeving.’ Wat de interpretatie 
van de resultaten bemoeilijkt is dat sommige 
papegaaien, met name de Grijze Roodstaar-
ten1, vooral leken te genieten van de uitdaging 
op zich, los van het resultaat dat een ‘token’ 
opleverde. Iets om bij vervolgonderzoek 
rekening mee te houden.
Bron:  Bericht van het Max Planck Institute for Or-
nithology’s Comparative Cognition Research Group.
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Papegaaien maken afgewogen complexe 
beslissingen voor maximaal resultaat
Recent onderzoek door het Max Planck 
Institute for Ornithology onder vier papegaai-
ensoorten toont aan dat deze vogels in staat 
zijn om ´economische´ beslissingen te nemen. 
Om een juiste beslissing te kunnen nemen, 
met de meest optimale opbrengst, moet er een 
cognitief zeer uitdagende vaardigheid aan de 

Wipsnavelkraaien kunnen hulpmiddelen 
combineren
Wipsnavelkraaien Corvus moneduloides 
blijken in staat om door gebruik te maken van 
twee losse elementen gereedschap te maken. 
Zelfs kinderen hebben er enkele jaren voor 
nodig om dit soort abstracte handelingen te 
ontwikkelen. In het verleden heeft het ook 
lang geduurd voordat de mensheid deze 
vaardigheid te zien gaf. Het gebruik van losse 
elementen vergt immers een voorstellingsver-
mogen, dat een beroep doet op hoog ontwik-
kelde verstandelijke vermogens. De kraaien 
bleken in staat om los aangeboden stokken 
aan elkaar te koppelen door middel van 
buisverbindingen. Onderzoekers van het Max 
Planck Institute for Ornithology in Seewiesen 
(Duitsland) melden dat de vogels dit zonder 
enige training, geheel uit eigen beweging de-
den. Tot nu toe was het gebruik van hulpmid-
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Wipsnavelkraaien Corvus 
moneduloides komen voor op 
Nieuw-Caledonië. Zij werden 
gebruikt voor de experimenten 
in het kader van onderzoek 
naar hun vermogen om zelf 
doelgericht hulpmiddelen 
samen te stellen om voedsel te 
kunnen bemachtigen.
Foto: Auguste von Bayern.
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Injectiespuiten aan 
stukjes draad

Bij de experimenten met 
Wipsnavelkraaien werden 
prooien in een kist gestopt die 
slechts berkt toegankelijk was. 
Er werd gewerkt met losse hulp-
middelen waarmee een kraai 
zelf het gereedschap moest 
samenstellen.
Linksboven: kraai met samen-
gesteld gereedschap voor kist 
met een prooi. Rechtsboven: 
de kraai gebruikt een samenge-
steld hulpmiddel om de prooi te 
kunnen bereiken. Linksonder: 
de aangeboden holle en dichte 
hulpstukken. Rechtsonder: de 
expirimentele opstelling.
Illustratie: Op basis van de origine-
le tekening van Alice Auersperg.

1De andere drie soorten waren de Bauwkeelara, de Blauwkopara en de Grote Groene Ara.
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delen in de natuur bekend door gebruik van 
uit één element bestaande voorwerpen. Alleen 
bij mensen en hogere apen was het vermogen 
tot combineren van meer elementen tot nu toe 
bekend.
Door computermodellen en robots de 
handeling te laten nabootsen, bleek dat 
de vogels over een inschattingsvermogen 
moeten beschikken dat tot nu toe niet voor 
mogelijk werd gehouden. De proef begon 
met het binnenhengelen van voedsel uit een 
merendeels gesloten kist met behulp van een 

lange stok. De acht kraaien hadden hier geen 
van alle moeite mee. Vervolgens werden er 
stokken aangeboden, die alleen lang genoeg 
waren om de voedselbron binnen bereik te 
krijgen, wanneer er gebruikgemaakt werd van 
de mogelijkheid om de uiteinden in elkaar te 
schuiven. Vier kraaien presteerden dit! Eén 
van de vogels wist zelfs drie en zelfs vier nog 
kortere stokken te schakelen en zo zijn doel te 
bereiken.
De onderzoekers aarzelen om de ‘verstan-
delijke’ vermogens te vergelijken met het 
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denkniveau van mensen en mensapen, maar 
zij constateren dat het hoogst opmerkelijk is 
dat deze kraaiachtigen tot dergelijke prestaties 
in staat zijn.
Meer informatie hierover is te vinden op: https://
www.nature.com/articles/s41598-018-33458-z. Een 
videobeeld is te bekijken via: https://www.youtube.
com/watch?v=EryZPmOxwC0.
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- Voor het usutuvirus zijn monsters van 
 Merels, Zanglijsters en Huismussen bijzon-
 der waardevol. 
- Voor het westnijlvirus zijn monsters van 
 Braamsluiper en Zwartkop bijzonder waar-
 devol, met name uit Zuid- en Oost-Neder-
 land. Overdinkel en Ooijse Graaf zijn per-
 fecte plekken waar men graag meer mon-
 sters zou willen verkrijgen van deze twee  
 soorten.
- Voor het westnijlvirus zijn Knobbelzwanen, 
 (Wilde) Eenden, Meerkoeten, alle roofvo-
 gels en uilen en alle kraaiachtigen (met 
 name Kauw) van belang.
Bron: Persbericht van het NIOO-KNAW
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Monsters van Braamsluipers, 
met name uit Zuid- en Oost-Ne-
derland zijn waardevol voor 
onderzoek naar de verspreiding 
van het westnijlvirus.
Foto: Bennie van den Brink.

Massale sterfte kokkels in Waddenzee
Tijdens de extreme droogte van de afgelo-
pen maanden zijn bijzonder veel kokkels 
doodgegaan. Drooggevallen delen van de 
Waddenzee, de Oosterschelde en de Wester-
schelde lagen ‘bezaaid met stervende en pas 
gestorven kokkels’, zeggen onderzoekers van 
de Wageningen Universiteit.
Het is de ergste kokkelsterfte sinds 1990, toen 
Wageningen begon de stand van de kokkels in 
kaart te brengen. Het kan jaren duren voordat 
de kokkelstand is hersteld.
Of de droogte en de warmte ook echt de 
oorzaak van de sterfte zijn staat nog niet hele-
maal vast, maar het ligt wel voor de hand. De 
sterfte vond namelijk overal plaats.
In het geval van een ziekte zou de sterfte 
plaatselijker zijn geweest. De onderzoekers 
keken ook naar de temperatuur van het water. 
In de Oosterschelde bleek het ondiepe laagje 
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Virusonderzoek
Het Vogeltrekstation deed aan het eind van 
zomer 2018 deze oproep aan ringstations 
in het land. Na een ongekend warme zomer 
en een warm en vochtig begin van septem-
ber zien we opnieuw veel activiteit van het 
usutuvirus. Het zwaartepunt lijkt weer iets 
noordelijker te liggen dan vorig jaar, met veel 
meldingen van dode Merels en diverse posi-
tieve monsters in uiteenlopende vogelsoorten 
in de monitoring in Utrecht, Flevoland, Over-
ijssel en Friesland.
Bovendien zien we dit jaar een uitzonder-
lijke activiteit van het westnijlvirus in 
Zuidoost-Europa en uitbreiding naar het 
noordwesten, met bijvoorbeeld veel gevallen 
in Hongarije, Oostenrijk, Italië en Zuid-
oost-Frankrijk. Het westnijlvirus is nog niet 
met zekerheid vastgesteld in Nederland, maar 
dat zal niet lang meer duren. 
Het trekstation heeft gevraagd de bemonste-
ring voorlopig nog voort te zetten, met een 
aantal belangrijke accenten:
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water boven een plaat 30,9 °C te zijn.
Vanwege de sterfte is de visserij op kokkels 
beperkt. Scholeksters kunnen het moeilijk 
krijgen, omdat zij kokkels eten. 
Zie ook: https://www.nu.nl/dieren/5427056/massa-
le-sterfte-kokkels-in-waddenzee.html.
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Verschillen in paarvorming
Veldonderzoek toont aan dat brutale manne-
tjeskoolmezen vol inzetten op partnerkeus. 
Ook maken zij zeer veel werk van het aan 
zich binden van een vrouwtje. Bescheiden 
mannetjes daarentegen hebben voornamelijk 
een meer afwachtende opstelling. Daarbij 
spannen ze zich in om brede, vrijblijvende 
relaties te bereiken met de overige, nog be-
schikbare vrouwtjes. Paarvorming is voor alle 
dieren een essentiële zaak. Met het onderzoek 
vanuit het Departement voor Zoölogie van de 
Oxford Universiteit onder Koolmezen wilde 
men de vraag beantwoorden waarom bij tal 

van diersoorten er zoveel verschil bestaat in 
de verwervingsstrategie tussen mannelijke 
dieren van dezelfde soort. Jarenlang wer-
den honderden Koolmezen gevolgd in hun 
paarvormingsproces. De meest proactieve 
mezenmannetjes richtten hun volle aandacht 
en tijdsbesteding op hun toekomstige partner. 
Zelfs ruimschoots voordat er werkelijk ge-
paard werd. De minder doelgerichte mannen 
verdeelden hun aandacht onder meerdere 
vrouwtjes en vormden pas een definitief 
koppeltje wanneer het tijd was om te paren. 
Blijkbaar hebben beide vormen hun bestaans-
recht. De onderzoekers hopen dat hun eerste 
bevindingen anderen zullen stimuleren om 
de invloed van karakterverschillen die een 
rol spelen bij de paarvorming, te bestuderen. 
Wat zijn de voordelen van de ene groep ten 
opzichte van de andere en onder welke om-
standigheden is dat andersom?
Bron: Nature Ecology and Evolution
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Bij het zoeken naar een 
partner kunnen verschillende 
strategieën worden gevolgd. 
Onderzoekers ontdekten dat 
bij Koolmezen sommige man-
netjes brutaal en zeer actief 
hun partner zochten, maar 
andere mannetjes namen daar-
voor juist een veel afwachten-
der houding aan.
Foto: Wim Smeets.
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Correcties & aanvullingen
Kruisbek
Bij de afbeelding in het Vogeljaar 66(3), bladzijde 117 staat ten onrechte ‘Goudvink’vermeld. Dat had 
uiteraard ‘Kruisbek’moeten zijn.

Raven in Noord-Holland
In het Vogeljaar 66(3):162-163 staat een stukje over de terugkomst van Raven in de Provincie 
Noord-Holland. Daarin staat vermeld dat in 2016 voor het eerst sinds heel lang weer broedende Raven in 
Noord-Holland waren verschenen. Dat bleek echter onjuist. Reeds in 2006 was er een broedgeval in het 
Spanderswoud (gem. Hilversum). In het jaar daarvoor (2005) was in Bantam, een landgoed niet ver daar 
vandaan, zelfs al nestelgedrag en een paring van Raven waargenomen.
n Redactie het Vogeljaar


