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Scharrelpapegaaien

Roelant Jonker & Grace Innemee

De ontdekking

Ik vond het geweldig en maakte plannen om de ara's te gaan zoeken.

Helaas had ik niet goed opgelet en wist ik niet meer hoe het landgoed
heette. Jarenlang vernam ik niks meer over deze vogels. Ik bleefme echter

bezighouden met papegaaien, kweekte verschillende soorten en zette me in

voor hun bescherming in stichtingen als de World Parrot Trust, Stichting
Papegaaien en Parkieten Welzijn.
Ik ging biologie studeren. Tijdens die studie kan je vogelaars onmogelijk

ontwijken. Op een dag kwam ik er met een aan de praat over wat ik op

televisie gezien had. Hij had de precieze locatie van de vogels snel genoeg

gevonden in de boeken over de Nederlandse (broed)vogels die hij bezat. Ik

studeerde in Leiden en dat was niet eens zo heel ver van de plek waar de

ara's werden gerapporteerd.

Op m'n fiets ging ik op onderzoek uit. Dat kon niet moeilijk zijn, dacht ik.

Geelvleugelara's zijn ca 90 cm lang en fel rood gekleurd. Hun stemgeluid
moest me in staat stellen de vogels van honderden meters te horen

naderen. Helaas bleek het niet zo simpel. Verschillende malen doorkruiste

ik het landgoed zonder resultaat. Wanhopig geworden heb ik de

boswachter die ik tegenkwam maar eens om advies gevraagd. Op zijn

aanwijzingen vond ik ze dan eindelijk. Of eerlijk gezegd: zij vonden mij.

Plotseling vlogen ze over me heen. Ze schreeuwden helemaal niet. Ze

mompelden maar een beetje tegen elkaar en tussen het groen van de

bomen was je ze zo weer kwijt. Ze vlogen een rode beuk in, net buiten mijn

gezichtsveld. Daarna kon ik ze niet meer terugvinden.
Een paar weken later ging ik op stage naar Colombia om de bijna

uitgestorven Geeloorparkiet te bestuderen. Teruggekomen moest ik

bijkomen van dit ongewisse avontuur en was ik druk met de laatste

loodjes van mijn studie. Niet veel tijd om op zoek te gaan naarara's.

Jaren geleden, ik (RJ) was nog een kind, zag ik een programma op televisie

gepresenteerd door Ivo de Wijs. Hij vertelde daarin over een bekend

landgoed uit onze regio. Het was kort daarvoor aangekocht door

Staatsbosbeheer. Zijn indruk was dat de plek magische eigenschappen

bezat. Want verschillende tropische planten hadden zich het er, ondanks

het Nederlandse weer, naar de zin gemaakt. Die magie was ook terug te

vinden in de avifauna van het landgoed want aan het einde van de

aflevering werden in de bomen van hetpark enkeleara’s zichtbaar.
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Na mijn afstuderen vertelde ik mijn nieuwe vriendin Grace dat ik ooit een

keertje wilde ara's had zien vliegen in Nederland. Niet geheel toevallig is

Grace ook helemaal gek van papegaaien en wilde ze per se weer op zoek

naar de ara's. In Colombia had ik geleerd dat papegaaien zomaar konden

verdwijnen in de kronen van de bomen. Dus besloten we nog voor de

bomen zouden uitlopen, maart 2005, op zoek te gaan. We namen mijn

ervaren vogelaarvriend Wouter Teunissen mee.

Urenlang zwierven we door het landgoed. Nergens ara's te bekennen. Er

lag sneeuw en een vreemder landschap om tropische papegaaien aan te

treffen kon je je haast niet voorstellen. Tegen de schemering waren we het

beu en besloten we op huis aan te gaan. Toen hoorde we in de verte

geschreeuw naderen dat alleen van ara's afkomstig kon zijn. Snel renden

we in de richting van het geschreeuw. Ik speurde alle bomen af. Alle

loofbomen waren kaal dus daarin moesten ze makkelijk te vinden zijn.
Niet gedacht dat deze tropische ara's in Nederland een voorkeur voor

dennenbomenhadden ontwikkeld. Wouter had wat minder vooroordelen

en speurde ook in de dennen. En ja hoor, daar zaten ze. Ze probeerden

nog steeds te verdwijnen in de boomtoppen! We waren verrukt met onze

vondst. Maar daar konden de ara's niet op wachten. Snel vlogen ze door

verder het bos in. Wij er achteraan. Weer was het Wouter die ze als eerste

lokaliseerde. Nu vlogen ze niet ver meer. Enkel een klein stukje in de

richting van een grote Eik. Waar ze de nacht in een holle tak

doorbrachten. Nu we wisten waar de ara's de nacht doorbrachten,

besloten Grace en ik de vogels beter te leren kennen: Araproject.nl was

geboren.

Hoe ze hier kwamen

Met enig geduld en volharding kwamen we meer en meer te weten over de

ara's. Zo vertelde de boswachter ons over hun 'eigenaar'. Blijkbaar werden

ze geregeld bijgevoerd op de boerderij waar de voorouders van deze ara's

vandaan kwamen. We namen contact op met deze weduwe. Het was de

liefhebberij en broodwinning van haar man geweest die deze vreemde

eenden in de bijt de vrijheid had gegeven. In een Panorama uit die tijd

konden we lezen dat Geelvleugelara's "kleinrood" en "Robbert" twee nestjes

hadden gehad. Eén jong in 1980 en een tweeling in het jaar daarop. In

totaal vlogen er toen zes Geelvleugelara's rond: het paar, een onverwante

volwassen vogel en drie jongen. De volgende maanden waren desastreus

voor de ara's. De onverwante vogel werd gestolen en het paar

verongelukte. Alleen de drie jongen bleven over. Wat er na 1981 met de

vogels gebeurde is voor ons een grootmysterie.
De weduwe weet ons er niet veel over te vertellen. Er schijnen meerdere

broedgevallen te zijn geweest. Het laatste gerapporteerde broedgeval zou

stammen uit 1994. In 2003 werd het paar parend aangetroffen. Ons is

niks bekend over het uitvliegen en overleven van nakomelingen.
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Predatoren

Dat er na 1981 nog gebroed moet zijn kunnen we aflijden aan de gemelde

slachtoffers. Zo zijn er zijn araveren gevonden op een plukplaats van een

Havik. Begin jaren tachtig was de DDT-crisis net over z'n hoogtepunt. Bij

de terugkeer van de Havik, halverwege de jaren tachtig zullen de ara's niet

gewend zijn geweest aan dergelijke krachtige roofvogels. Wellicht dat daar

het gros van de jonge vogels door is verdwenen Het huidige paar heeft

weinig last van roofvogels. Haviken komen regelmatig voorbij in het bos en

schijnen ze dus prima te kunnen ontwijken. We hebben zelfs ooit

waargenomen hoe ze een Buizerd die toevallig dicht over hen heen vloog,
achterna gingen en duidelijk te kennen gaven niet gediend te zijn van

dergelijke toenaderingen.

Er zijn dode ara's aangetroffen langs het spoor. Onduidelijk is of de vogels

zichzelf hebben geëlektrocuteerd of dat er een andere reden was. Jonge

papegaaien worden vaker het slachtoffer van hun eigen nieuwsgierigheid.
In tegenstelling tot alle oorspronkelijke avifauna van Nederland hebben

deze dieren de lichaamsbouw, onderzoeksgeest en behendigheid om

spelenderwijs in grote problemen te komen met hoogspanningskabels.

Ara’s vliegen karakteristiek gepaard en zoveel mogelijk synchroon dus ook

Toos enNape. RoelantJonker & Grace Innemee Araproject.nl
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Verdere kennismaking

Ondertussen kwamen we de vogels steeds vaker tegen op onze

zwerftochten door het bos. De foto's die we maakten stelde ons in staat om

de leden van het paar van elkaar te onderscheiden. Het mannetje noemde

we Nape. Hij had een wat kale plek in zijn nek, die in het Engels nape

wordt genoemd. Het vrouwtje miste twee voortenen, haar naam werd Toos.

Foerageren

Tijdens onze waarnemingenhebben we de ara's verschillende keren wilde

waardplanten zien gebruiken. Beuk, Eik, paardenkastanje, Meidoorn,

Appel, Iep, Pruim, vlier en Taxus werden allemaal gegeten. In de nazomer

en herfst moeten de vogels vrijwel zelfvoorzienend zijn geweest. Drie

maanden lang zijn ze vrijwel geen bijvoeding komen halen op de boerderij.
Pas half december kwamen ze weer regelmatig (2 keer per dag) eten bij de

weduwe. De winterse afhankelijkheid van bijvoedingen van deze vogels

behoedt hen om echt volkomen wild te worden. Wij noemen de ara's

daarom ook wel Scharrelpapegaaien.
De weduwe voert ze voornamelijk zonnebloempitten en in de winter brood

met pindakaas. In gevangenschap zou dit een ontoereikende voeding zijn

en zouden de vogels lijden aan voedingsdeficiënties. Ze zien er zo mooi en

gezond uit door hun vermogen hun dieet aan te vullen met wilde planten.
Inmiddels heeft het Araproject team de weduwe voorzien van biologische

pindakaas. Het zoutgehalte van reguliere pindakaas is schadelijk voor

papegaaiachtigen.

Broeden

Toos en Nape hebben in 2005 twee broedpogingen ondernomen. Na

verschillende holle bomen te hebben geïnspecteerd besloten ze een boom

uit te kiezen vlak langs een drukke weg. Dit lijkt contra-intuïtief maar in

de natuur kiezen veel papegaaiachtigen voor bomen die ofwel hoog boven

de andere bomen uit toornen of wat los staan in het veld. Hierdoor

kunnen in de boomtoppen levende eierrovers als eekhoorns en apen zich

minder makkelijk toegang verschaffen tot het legsel. Daarnaast hadden ze

een prima uitzicht en konden zo eventuele rovers of concurrenten van

verre zien aankomen.

Die concurrentie komt voornamelijk in de vorm van een andere vreemde

eend in de bijt: Nijlganzen. Deze ook wat zwaardere vogels broeden

eveneens in boomholtes. De buren van het nest beschreven ons hoe de

ara's in gevecht met de ganzen op de grond vielen en zelfs daar in het

gevecht volhardden. Uit observaties in het wild weet men dat ara's er niet
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voor terugdeinzen slachtoffers te maken in een gevecht om hun

broedplaats.
Na hun broedplaats te hebben verzekerd zagen we de ara's regelmatig

paren en kroelen. Zo te zien was het hen ernst. Vanaf 1 mei kwam Toos

nog amper van haar nest af. 21e was aan het broeden. Geelvleugelara's

broeden ongeveer 23 dagen. Het lange wachten was begonnen.

Verschillende malen probeer-

den we het nest te inspecteren.

Maar zelfs met een driedelige
ladder konden we het nest niet

bereiken. Dit gaf ons wel meer

gemoedsrust. We waren

namelijk als de dood dat de

jongen zouden worden

gestolen. We hebben ooit een

melding gehad dat een plaatse-

lijke kweker van Geelvleugel-
ara's nesten uithaalde en ze als

eigen kweek van de hand deed:

de enige manier om de

benodigde ciTES-papieren voor

deze beschermde papegaai-
ensoort te bemachtigen.

Als alternatief voor de ladder

bevestigden we een webcam

aan een serie pvc-buizen. Dit

leverde enkele vage beelden op.

Een van de vlekjes die we zagen

leek te bewegen en we waren

door het dolle heen. Toen we

een week later terug kwamen

bleek dat we te
vroeg gejuicht

hadden. De vlek die we gezien
hadden was een vertrapt en

onbevrucht ei geweest. De

resten van twee van zulke eieren lagen aan de voet van de nestboom. Het

broedsel was mislukt.

Nieuwe rondenieuwe kansen

De vogels bleven echter in de buurt van het nest en besloten tot een grote

voorjaarsschoonmaak. Een wolk van stof en houtmolm daalde op je neer

als je te dicht in de buurt van de boom verkeerde. Ook bleef er tussen hun

veren veel troep zitten die ze dan later buiten het nest er tussenuit

De trotse ouders samen bij het nest.

Roelant Jonker & Grace Innemee

Araproject.nl
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wapperden. Ook werd er weer gretig gepaard en lief tegen elkaar gedaan.
De eerste week vanjuni zat Toos weer op de eieren.

The movie

Aan het einde van de tweede broedperiode kregen de ara's bezoek van

filmmaker Ivonne Wierink. Op onze uitnodiging maakte zij een korte

documentaire over de ara's. Zij had ook een handzame camcorder

meegenomen. Deze bonden we aaneen lange stok en met behulp van een

ladder en een buurman met minder hoogtevrees dan wij, konden er dan

eindelijk opnames gemaakt worden in het nest. Een piepjong grijs kuiken

en een ei dat er uitzag alsof het elk moment kon uitkomen verschenen

voor de camera. Een groter geluk leek ons niet mogelijk.

Toos verscheen regelmatig aan de rand van het nest met klodders

opgebraakt voedsel aan haar snavel. Ook bleef ze het jong en het ei

bebroeden. Jonge vogels zijn namelijk net reptielen: ze kunnen nog niet

zelfstandig hun lichaamswarmte op peil houden.

Het Noodlot

Twee weken later sloeg het noodlot toe. Uitzonderlijk hevige regenval
teisterde Nederland. Het landgoed waar de ara's bivakkeren werd

misschien wel het meest getroffen. Grace en ik zaten allebei vast op ons

werk en konden er niet op uit om te zien of de ara's het konden bolwerken.

De volgende dag was het weekend en konden we er wel naartoe. De ara's

waren niet bij het nest. Het kuiken was al wat ouder en hoefde ook niet

meer continu bebroed te worden. Maar er was toch echt wat mis. De ara's

keerden pas laat, tegen de schemer, terug en verbleven maar heel kort in

het nest. De buurman deed voor ons een kijkje in het nest. Het jong was

verdwenen. Wellicht was het de dag daarvoor onderkoeld geraakt of zelfs

verdronken. Toos en Nape hebben het in hun frustratie misschien uit het

nest geworpen. Een van de vele vossen op het landgoed zullen er die nacht

korte metten mee hebben gemaakt. We hebben het niet kunnen vinden.

Na het mislukken van de laatste broedpoging zagen we Toos en Nape nog

maar sporadisch. Dagelijkse bewegingen van 15 kilometer zijn niet

ongebruikelijk voor Geelvleugelara's. In zo'n gebied is het net een speld in

een hooiberg zoeken. Aan onze oproep op VZK hebben we enkele

waardevolle meldingen overgehouden. Waarvoor dank.

Een stukje in de krant meldt dat de vogels zelfs het winkelcentrum van

onze provinciehoofdstad hebben bereikt. We krijgen de indruk dat de ara's

een voorkeur hebben voor de meer stadse kant van hun

verspreidingsgebied. Net als alle andere verwilderde papegaaiachtigenzijn

ze afhankelijk van niet-oorspronkelijke planten en bomen die mensen in
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hun naaste omgeving hebben geplant. De dichtheid van deze geschikte

waardplanten is daarom het grootst in de voorsteden, parken en dergelijk
cultuurlandschap.

Doelenvan Araproject

Naast het genieten van deze vogels heeft ylraProject.nl zich voorgenomen

een bijdrage te leveren aan het behoud van papegaaiachtigen. Deze

Geelvleugelara's behoren tot de Midden-Amerikaanse ondersoort: Ara

macao cyanoptera. Deze ondersoort is met uitsteven bedreigd, met een

populatie in Midden-Amerika van minder dan 1000 exemplaren. Daarbij

zijn door de vangst en export naar Europa uit veel intacte bossen

verdwenen. Hun huidige verspreidingsgebied is behoorlijk versnipperd

geraakt waardoor afname van genetische diversiteit door inteelt en

uitsterven door toevalsfactoren een reëel gevaar voor de overgebleven
populatie vormt. Er leven meer Geelvleugelara's in gevangenschap dan er

nog rondvliegen in de vrije natuur. Door Toos en Nape als pleegouders in

te zetten van eieren of jongen afkomstig uit gevangenschappopulaties

kunnen zij de basis leggen van een populatie Nederlandse scharrelara's

die bestaat uit verschillende bloedlijnen welke nu slechts in

gevangenschap vertegenwoordigd zijn. Zo'n populatie zou waardevol zijn

om vogels te leveren voor verschillende herbevolkingsprojecten in Midden-

Amerika (Amigos de las Aves, Zoo ave).

Papegaaiachtigen zijn de meest bedreigde familie in de vogelwereld.

Ontbossing en handel zijn hun grootste bedreigingen. Toos, Nape,

Halsband- en Grote Alexanderparkieten samen met, wereldwijd, nog ruim

vijftig andere soorten papegaaiachtigen tonen aan dat papegaaien niet

beperkt hoeven te zijn tot oerbossen. Ook in voorsteden, stadsparken en

andere cultuurlandschappen kunnen ze met wat hulp goed overleven.

Natuurlijk zijn de steden van Europa of Noord-Amerika niet de juiste plek

voor deze vogels. Maar de steden in hun voormalige verspreidingsgebied
zijn daartoe wel uitermate geschikt. Toos en Nape zijn daartoe een zeer

interessantstudieonderwerp.
U kunt meer lezen over onze avonturen met Toos en Nape op

www.araproiect.nl.

Heeft u de ara's zien vliegen? Ooit ergens zien foerageren? Heeft u oude

foto's of ander materiaal? Laat het ons a.u.b. weten:

Roelant Jonker & Grace Innemee, p/a Oude Vest 87A, 2312XT Leiden,

071-5140506, info@araproieet.nl.


