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Passen vogels in verstedelijkte gebieden 
hun eilegdatum aan?
De samenleving verstedelijkt in hoog tempo. 
Voor de natuur zal dat in toenemende mate 
consequenties hebben. Studies wijzen bij-
voorbeeld op verschil in volume en toonhoog-
te tussen zang en roep van vogels die in de 
stad wonen en soortgenoten in een natuurlijke 
omgeving. Het wetenschappelijk tijdschrift 
van de Nederlandse Ornithologische Unie 
‘Ardea’ publiceerde een artikel waarin weten-
schappers de gegevens van nestkastbroeders 
en de mate van nachtelijke verlichting kop-
pelden om te trachten verschillen te achterha-
len in de datum waarop met eileg begonnen 
wordt. De gedachte daarbij was dat nachtelij-
ke ‘lichtvervuiling’ een indicatie vormt voor 
de mate van verstedelijking. Er werden ge-
gevens van tien soorten vogels geanalyseerd. 
De broedgegevens werden geput uit meerjarig 
nestkastonderzoek. Project NESTKAST, 
gecoördineerd door NIOO-KNAW, verkrijgt 
zijn gegevens voor het merendeel dankzij 
vrijwilligers. Hun informatie blijkt van meer 
wetenschappelijke waarde dan zij mogelijk 
zelf vermoeden.
Terecht wijst het artikel op een aantal beper-
kingen. Zo was het aandeel broedgegevens 
uit werkelijk stedelijk gebied in verhouding 
klein. Bovendien is het verschil van nach-
telijk licht tussen urbaan en ruraal gebied 
slechts één van de vele factoren die invloed 
zouden kunnen hebben op het vogelleven. 
Voedselaanbod, veiligheid en temperatuur, 
om maar enkele factoren te noemen, bleven 
buiten beschouwing.
Het artikel pleit voor voortzetting van dit 
soort onderzoeken, waarbij naast eileg, 
legselgrootte en dergelijke ook naar broedre-
sultaat en overlevingskansen gekeken zou 
moeten worden. Cruciale vraag daarbij: hoe 
krijgen we beter inzicht in broedgegevens uit 
stedelijk gebied?
Een samenvatting van het (Engelstalige) 
artikel is te vinden op: http://www.bioone.org/
doi/abs/10.5253/arde.v106i1.a4
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Spreeuwensterfte Den Haag lijkt veroor-
zaakt door taxus
Den Haag
De honderden Spreeuwen die eind oktober en 
begin november 2018 dood werden gevonden 
rondom het Huijgenspark in Den Haag, zijn 
waarschijnlijk gestorven door een natuurlijke 
vergiftiging van de taxusplant. Dit blijkt uit 
voorlopig onderzoek van Wageningen Biove-
terinary Research (WBVR) in Lelystad

Test op virussen en vergiftigingen
Na de vondst werden enkele dieren voor 
onderzoek naar het WBVR gestuurd om 
virussen als vogelgriep, Westnijlvirus en usu-
tuvirus uit te sluiten. Daarna zijn meer vogels 
onderzocht op onnatuurlijke vergiftigingen. 
In een brede screening naar landbouwbestrij-
dingsmiddelen en muizen- en rattengif wer-
den geen aanwijzingen aangetroffen voor een 
mogelijk opzettelijke vergiftiging. Daarnaast 
is naar natuurlijke gifstoffen gekeken, zoals 
het gif van de gewone Taxus Taxus baccata.

Gifstoffen Taxus gevonden
WBVR heeft samen met het RIKILT (het on-
derzoekslaboratorium voor voedselveiligheid 
van het WBVR) gifstoffen van Taxus baccata 
gevonden in de organen van de onderzochte 
Spreeuwen. In combinatie met het kunnen 
uitsluiten van andere doodsoorzaken, lijkt dit 
nu de meest waarschijnlijke doodsoorzaak.

Noot van de redactie
Over deze gebeurtenis zijn ook andere berich-
ten verschenen. Enkele exemplaren van de 
gestorven Spreeuwen in Den Haag zijn ook 
onderzocht door het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam.  Zij kwamen tot de conclusie dat 
de plotselinge dood van de Spreeuwen niet 
veroorzaakt is door ziekte. Uit het onderzoek in 
Rotterdam bleek dat de Spreeuwen inwendige 
verwondingen hadden en waarschijnlijk niet 
dood uit de bomen gevallen zijn zoals eerder 
werd verondersteld. Meer hierover is te lezen 
in de uitgave ‘Straatgras’ 2018(2) van het 
museum. Het artikel is te downloaden via: 
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/fileadmin/
user_upload/documents-nmr/Straatgras/
Straatgras_2018/Straatgras_2018_2/Straat-
gras_2018_2_15_SPREEUWEN.pdf
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Extra analyse
Om er helemaal zeker van te zijn dat een na-
tuurlijke vergiftiging met taxusgif inderdaad 
de oorzaak is van de spreeuwensterfte, wordt 
nog een extra analyse uitgevoerd. De uitslag 
daarvan wordt in januari 2019 verwacht.

Alleen de pitjes giftig
Normaal gesproken eten vogels de besjes van 
de Taxus baccata. In het vruchtvlees van deze 
besjes zitten geen gifstoffen. De gifstoffen zit-
ten wel in de pitten van de besjes, maar deze 
worden normaliter ongeschonden uitgeschei-
den door de vogels. Dit in tegenstelling tot 
zoogdieren die de pitten wel afbreken in het 
maagdarmstelsel en daar een vergiftiging van 
oplopen. Dit geldt ook voor mensen.

Natuurlijk gif in naalden en hout
Daarnaast zitten er gifstoffen in de naalden 
en het hout van de taxus. Vogels zijn wel 
degelijk gevoelig voor het gif, maar komen 
daar normaal niet mee in aanraking. Hoe de 
Spreeuwen het gif hebben binnen gekregen 
is door het onderzoek vooralsnog niet komen 
vast te staan.
Bron: https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid, 22 
december 2018
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Sloveense douane treft megavangst zang-
vogels
In een bus, die van Roemenië onderweg was 
naar Italië, troffen Sloveense douanebeamb-
ten het verbijsterende aantal van 1349 dode 
zangvogels aan. Zij waren bestemd voor con-
sumptie in de Italiaanse restaurants. Het ging 
hierbij om dertien verschillende vogelsoorten. 
Voornamelijk Roodkeelpiepers (1028), maar 
ook 209 Witte Kwikstaarten, 73 Graspiepers, 
16 Boompiepers en 10 Veldleeuweriken. Via 
de zwarte markt vinden deze ‘luxe hapjes’ 
hun weg naar restaurants, die met name in de 
herfst de vogels op hun menukaart plaatsen. 
Daarop treft men dan, naast bovenstaande 
soorten, ook de Goudvink, Boerenzwaluw, 
Groenling, Kwartel, Fitis, Gele Kwikstaart, 
Grauwe Gors en Rietgors aan.
De Sloveense Vogelbescherming vermoedt 
dat de recente afname van het aantal ontmas-
keringen van dit soort transporten meer te 
maken heeft met de open grenzen binnen de 
EU dan met vermindering van dit soort prak-
tijken. Alles wijst erop dat er een omvangrijke 
illegale handel plaatsvindt. Daarbij worden 

In november 2018 werden honderden dode Spreeuwen 
aangetroffen. De doodsoorzaak is uitgebreid onder-
zocht.
Foto: Jelle de Jong.

Veldleeuwerik. 
Tekening: Dick Poppe.

Witte Kwikstaart.
Tekening: Dick Poppe.
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vogels vanaf de Balkan naar Italië en diverse 
andere landen gesmokkeld.
Bron: www.birdguides.com 
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Ganzen verjagen, niet afschieten
In de ogen ven velen zijn er problemen met 
de grote aantallen ganzen. Geen van deze pro-
blemen kan worden opgelost met het jaarlijks 
schieten van honderdduizenden ganzen, het 
vernietigen van tienduizenden nesten of het 
vergassen van duizenden ganzen met hun jon-
gen. Het aantal vogelaanvaringen op Schiphol 
blijft toenemen. De aantallen ganzen nemen 
niet af; de schade aan de landbouw wordt 
niet minder. De vogels hebben bovendien een 
beschermde status. Het vergassen, in andere 
Europese landen verboden, wekt afschuw op 
in landen rondom ons, zelfs in Frankrijk dat 
onze kritiek ontvangt vanwege de jacht op 
‘onze’ weidevogels, tortels en leeuweriken. 
Schiphol ontkent dat de toename van het 
aantal aanvaringen met vogels te wijten valt 
aan de spectaculaire toename van het aantal 
vluchten. Toch is er na een voorval met een 
toestel van Air Maroc, tien jaar geleden, nooit 
meer een ernstig incident geweest. De meeste 
moderne vliegtuigmotoren kunnen een treffen 
met een gans wel aan. Faunabescherming 
drong er al jarenlang keer op keer vergeefs bij 
het ministerie op aan de teelt van voor ganzen 
aantrekkelijke gewassen rond de luchthaven 
te verbieden. Wel worden boeren opgeroe-
pen oogstresten zo snel mogelijk onder te 
ploegen.
Vliegbasis Leeuwarden heeft goede ervarin-
gen met een vogelradarsysteem, dat al 35 jaar 
zijn nut bewijst. Sinds kort experimenteert 
ook Schiphol met dit systeem. Overigens zijn 
het niet de laagvliegende, plaatselijke ganzen 
die het risico van aanvaringen met een toestel 
vormen, maar vooral de op grote hoogte 
langstrekkende ganzen. In plaats van het ver-
kwisten van kapitaal door vergoedingen aan 
landbouw en ‘beheermaatregelen’ als vangst 
en vergassing, zou het geld beter besteed kun-
nen worden aan het verjagen van de ganzen 
en het inrichten van voor deze vogels aantrek-
kelijke rustgebieden op veilige plaatsen. Daar 
zouden extra aantrekkelijke gewassen moeten 
worden verbouwd, wat ook andere soorten 
ten goede zou komen. Dat werkt beter dan 
zinloze, weerzinwekkende bestrijding. 
Bron: Harm Niesen, De Faunabescherming, De Gooi- 
en Eemlander, 29 december 2018.
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Europese Gestreepte Vechtkwartel uitge-
storven
Toen 170 jaar geleden de Reuzenalk Pingui-
nus impennis voorgoed van de aardbodem 
verdween, blijkt nu opnieuw een vogelsoort, 
de Gestreepte Vechtkwartel Turnix sylvaticus 
sylvaticus als voor Europa verloren te moeten 
worden beschouwd. Veertig jaar naarstig zoe-
ken heeft geen enkele maal tot resultaat ge-
leid. De Spaanse overheid heeft hem derhalve 
tot uitgestorven soort verklaard. Hoewel, 
anders dan bij de Reuzenalk, deze soort niet 
wereldwijd van het toneel verdwijnt, betekent 
het verlies van deze Europese nominaatvorm 
wel degelijk een aderlating voor de biodiver-
siteit. Een snel in aantal afnemende populatie 
van deze ondersoort wordt nog aangetroffen 
in Marokko. Ontdekking daarvan vond pas 
enkele jaren geleden plaats en werd wereld-
kundig gemaakt in het januarinummer van 
Dutch Birding 33(1):75-93 uit 2011. Kleine 
restpopulaties op Sicilië en in Portugal ver-
dwenen al eerder rond respectievelijk 1925 en 
1975. Elders komen, verspreid over met name 
Afrika en Zuidoost-Azië, nog acht andere 
ondersoorten voor. 
De Europese ondersoort werd het laatst 
aangetoond in 1981. Daarna waren er diverse 
onbevestigd gebleven meldingen van zingend 
gehoorde exemplaren. De officiële status als 
uitgestorven soort opent wel de mogelijkheid 
voor een eventueel herintroductieprogramma. 
Dat geldt ook voor andere uit Spanje verdwe-
nen soorten als bijvoorbeeld het Hazelhoen 
en het Korhoen, de Jufferkraanvogel en de 
(als broedvogel uitgestorven) Lannervalk. Er 
wordt hoopvol gekeken naar dierentuinen met 
ervaring op het vlak van speciale broedpro-
gramma’s. De sterke afname van de Marok-
kaanse populatie laat zien dat er haast bij is 
wil men met herintroductiepogingen starten.
Overigens is ook de Dunbekwulp Numenius 
tenuirostris een volgende serieuze kandidaat 
om als uitgestorven Europese (en tevens we-
reldwijde) soort te worden beschouwd. Sinds 
het midden van de jaren negentig ontbreekt 
ook van deze vogelsoort ieder spoor.
Bron: www.magornitho.org
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Slim is sexy bij Grasparkieten
Een gecombineerd Leids-Chinees onderzoek 
wijst uit dat ‘popjes’ van de Grasparkiet 
voorkeur vertonen om te paren met slimme 
mannetjes. Een ingewikkeld experiment met 
34 mannetjes en 17 vrouwtjes toonde dit aan. 
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Nadat de vrouwtjes eerder minder interesse 
toonden voor een aantal mannelijke parkieten, 
kregen de afgewezen vogels een training in 
het oplossen van puzzels, waarbij extra voer 
beschikbaar kwam. De mannetjes leerden 
doorzichtige petrischaaltjes te openen. Ver-
volgens werd duidelijk dat deze slimmeriken 
opeens de voorkeur van de dames kregen. 
Om sociale voorkeur uit te sluiten, werden 
ook vrouwtjes getraind om de puzzeldoos-
jes te openen. Maar dat had geen effect op 
de genegenheid en voorkeur van de andere 
popjes. De conclusie van onderzoeksleider, 
hoogleraar Carel ten Cate, is dan ook dat het 
hier gaat om een seksueel, niet om een sociaal 
effect. Ook bleken parkieten in staat om 
door imitatie van elkaars gedrag de geleerde 
slimheid over te dragen aan soortgenoten. Iets 
wat bij Zebravinken niet het geval was. Par-
kieten lijken ‘leerbaarder’, mogelijk slimmer. 
Het onderzoek, dat in het wetenschappelijk 
tijdschrift Science gepubliceerd werd, stelt 
twee conclusies. Het is niet relevant om de 
uitslag van een onderzoek bij parkieten toe te 
passen op een eventuele menselijke voorkeur 
voor slimme partners. Voor Grasparkieten 
zijn slimme vaardigheden van levensbelang 
tijdens de regelmatig optredende droogtes in 
hun Australisch leefgebied, met de daarbij 
ontstane voedselschaarste. Door met slimme 
partners te paren, wordt deze eigenschap 
verspreid in een populatie.
Bron: Slim is sexy bij Grasparkieten, Leids-Chinees 
onderzoek naar partnerkeuze vogels, Annet van Aar-
sen, De Gooi- en Eemlander, 12 januari 2019.

CdV

LITERATUUR:
Chen, J., Y. Zou, Y.-H. Sun, C. ten Cate (2019): 
Problem-solving males become more attractive to 
female budgerigars. Science, January, 11 2019. Vol. 
363(6423):166-167.

uitgerust. Zij broeden in de meest oostelijke 
delen van Rusland en overwinteren ten zuiden 
van de oostelijke Sahara. De bedoeling was 
om zicht te krijgen op toepassing van een 
eventueel kompasmechanisme onderweg. 
Wordt er gebruik gemaakt van hemellicha-
men, aardmagnetisch veld of wordt er via een 
aantal verschillende routes gebruik gemaakt 
van een soort ‘kaartkennis’? De verkregen 
resultaten werden vergeleken met verschillen-
de, op basis van kompassystemen verkregen, 
gesimuleerde route-opties. 
Drie gezenderde mannetjes bleken gebruik te 
maken van sterk overeenkomstige routes, tus-
sentijdse stopplaatsen en timing op weg naar 
Tanzania en het noorden van Mozambique. 
Geen van de op kompassystemen gebaseerde 
modellen bleek hun keuzes te kunnen verkla-
ren. Het meest voor de hand ligt een inge-
bouwde sturing, mogelijk gecombineerd met 
oriëntatie op hemellichamen, zoals de zon.
Het lijkt dat de vogels mogelijk beginnen met 
het volgen van een westwaartse beweging, 
gebaseerd op aardmagnetische oriëntatie, in 
combinatie met een natuurlijk mechanisme 
dat hen brengt naar de overwinteringsplaats. 
Een alternatief zou kunnen zijn een oriëntatie 
op de zon, waarbij de verandering van tijds-
zones wordt ingecalculeerd. Om vervolgens 
vanaf de eerste stopplaats de koers te verleg-
gen, richting de overwinteringslocatie. Het is 
zelfs denkbaar dat beide hierboven genoemde 
strategieën worden gecombineerd. Dat zal 
nader onderzoek duidelijk moeten maken.
Hoe dan ook, het is wonderbaarlijk hoe 
vogeltjes van ongeveer 10 gram een perfecte 
route van dertienduizend kilometer feilloos 
weten te volbrengen om in Oost-Afrika te 
overwinteren. 
Bron: BMC Movement Ecology
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Trektocht Siberische Fitissen gevolgd: van 
Oost-Rusland naar Oost Afrika
In de loop van duizenden jaren hebben 
trekvogels een gevoeligheid ontwikkeld 
voor timing, afstemming op beschikbaar 
voedsel en routekeuzes. Hoewel daarover de 
nodige kennis is opgedaan, is de wijze van 
oriëntatie die door hen gebruikt wordt echter 
nog omgeven door veel raadsels. Sinds kort 
kunnen geolocators worden gebruikt om meer 
daarover te weten te komen. Daarmee werd 
voor nader onderzoek een aantal Siberische 
Fitissen Phylloscopus trochilus yakutensis 

Dougalls Sterns uit Ierland versterken 
Britse kolonies
Uit recente onderzoeksgegevens blijkt dat 
de afgelopen twintig jaar de groei van de 
populatie Dougalls Sterns Sterna dougallii 
op Coquet Island (Northumberland, VK) te 
danken is aan import vanuit de kolonie van 
Rockabill voor de kust bij Dublin. Daar kwa-
men in 2018 in totaal 1633 paar tot broeden. 
Als enige kolonie blijkt deze broedvogels aan 
te leveren voor kolonies in de wijde omtrek. 
Uit onderzoek van meerdere natuurorganisa-
ties bleek dat zich in de kolonie van Coquet 
Island meer jonge vogels vestigden dan er ter 
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plaatse geboren waren. Gehoopt wordt dat 
beide Britse kolonies, die van Coquet Island 
en Lady’s Island Lake (Wexfordse kust) gaan 
leiden tot nieuwe vestigingen elders.

Beschermingsmaatregelen
De uitdaging is volgens de Royal Society for 
the Protection of Birds (RSPB) het geschikt 
maken van nieuwe en voormalige broedloca-
ties voor (her)vestiging van Dougalls sterns. 
Uitbreiding van het aantal kolonies zou een 
betere risicospreiding betekenen voor de 
huidige kolonies. Verstoring, extreme weers-
omstandigheden en andere rampen zouden nu 
een enorme impact hebben. Een verschijnsel 
als dit toont bovendien het belang aan van 
internationale samenwerking op het vlak van 
natuurbescherming. De hoop op uitbreiding 
van het aantal kolonies richt zich op bloeien-
de visdiefkolonies. Die zouden met eenvou-
dige aanpassingen meer geschikt gemaakt 
kunnen worden voor de Dougalls Stern.
Bron: Weekly News from BirdGuides, 3 november 
2018.
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Bevoorrechte Lepelbekstrandlopers ge-
volgd op trektocht
Lepelbekstrandlopers Calidris pygmaea 
worden met uitsterven bedreigd. Een gecom-
bineerde benadering, waarbij jongen door 
beschermers met de hand werden grootge-
bracht, geringd en van kleurmerken voorzien, 
bood onderzoekers een ongeëvenaard inzicht 
in de jaarcyclus van deze vogels.

Spoonie
‘Spoonie’, een eenjarige vogel, werd nadat 
hij was opgegroeid in een ‘voorsprongpro-
gramma’ in Rusland dat werd uitgevoerd door 
een beschermer in dienst van Wildfowl & 

In Rusland worden Lepelbekstrandlopers met de hand 
opgevoed en op de trek gevolgd. Dat geeft veel inzicht in 
het trekgedrag van deze vogels. Op de website is meer 
informatie daarover te vinden.

Wetland Trust (WWT), teruggemeld door een 
collega in Jiangsu, China.
Deze vogel was aan de linkerzijde voorzien 
van een witte kleurvlag met de code ‘4H’, 
werd een maand na vrijlating in China aange-
troffen op vijfduizend kilometer van de plek 
waar hijwas opgegroeid. In Jiangsu maakte 
hij deel uit van een groep overwinteraars van 
ruim honderd exemplaren van deze uitermate 
bedreigde vogelsoort. ‘Net een soort flessen-
post!,’ aldus de opgetogen ontdekker. Meer 
informatie over het project is te vinden op: 
https://www.saving-spoon-billed-sandpiper.
com/

Het onderzoek
Sinds 2012 worden in de regio Meinypil’gy-
no in Rusland bevruchte eieren van in het 
veld broedende ‘lepelbekjes’ verzameld en 
kunstmatig uitgebroed. De vogels worden 
vervolgens vrijgelaten. Van de 163 op deze 
manier ‘met voorsprong opgegroeide’ jongen 
zijn er 160 gemerkt en geringd met daarbij  
165 wilde exemplaren, merendeels juvenie-
len. Door een aantal hiervan  van zenders te 
voorzien, zijn er nieuwe trekroutes ontdekt, 
bijvoorbeeld via Myanmar, nieuwe overwin-
teringsplaatsen en potentiële nieuwe broed-
arealen De gegevens zijn van groot belang 
voor de bescherming op de trekroute!

Opzienbarend
De meest opzienbarende vogel was ‘Lime 
07’ – die na te zijn voorzien van een kleur-
vlag – zes jaar lang gevolgd kon worden. In 
2018 werd hij bovendien voorzien van een 
satellietzender. Tot ieders verbazing werd hij 
onlangs op negenduizend kilometer afstand 
van de ringplek getraceerd in Noord-Sumatra! 
Compleet met een non-stopvlucht van 2300 
km, gedurende 49 uur met een gemiddelde 
snelheid van 47 km/h.   Opgetogen onderzoe-
kers concluderen dat een speciale levensstart 
(met de hand opgevoed) vogels een voor-
sprong geven, waardoor ze minstens even-
veel overlevingskans hebben als in het wild 
opgegroeide dieren. 
De studie van de Oost-Aziatisch-Australische 
trekroute is ook van groot belang voor andere 
bedreigde vogelsoorten, zoals de Gevlekte 
Groenpootruiter Tringa guttifer en de Siberi-
sche Wulp Numenius madagascariensis.
Bron: Weekly News from BirdGuides, 7 november 
2018
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