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De soorten flamingo’s en hun verspreiding

Door J. Rooth (RIVON)

De soorten

Volgens de Europese literatuur kunnen we vier soorten flamingo’s onder-

scheiden en twee ondersoorten:

1. Phoenicopterus ruber ruber

la. Phoenicopterus ruber roseus

lb. Phoenicopterus ruber chilensis

2. Phoenicoparrus andinus

3. Phoenicoparrus jamesi

4. Phoeniconaias minor.

Alle vormen hebben een min of meer duidelijk rosé verenkleed, met uit-

zondering van Ph. ruber ruber die oranjerood is gekleurd. De vleugels zijn

echter bij allemaal meer rood getint met zwarte slagpennen. De duidelijkste

verschillen vinden we in de grootte en in de kleuren van
snavels en poten.

Er is geen kleurenverschil tussen de sexen, maar wel een verschil in grootte;

CfCf zijn altijd groter dan 59- I*l grote lijnen zijn de zes vormen in drie

groepen van ongeveer gelijke grootte te verdelen n.l. (volgens Allen, 1956):

de soort Phoenicopterus ruber aan banden te leggen.

Het lijkt me in dit verband dienstig om een overzicht van de verschillende

soorten te geven met hun verspreiding en de meest recente gegevens over

de aantallen.

Aanleiding tot het schrijven van dit overzicht is de toenemende handel in

flamingo’s. Nederland is een van de weinige Europese landen, waar elders

beschermde diersoorten verhandeld kunnen worden. Ons land is een

centrum voor uit natuurbeschermingsoogpunt laakbare praktijken van

im- en export. Onze Vogelwet maakt het echter mogelijk om de handel in
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ruber en roseus: totale gemiddelde lengte van de cf(ƒ resp. 163 en 174 cm

en van de 5$ 149 en 146 cm.

chilensis en andinus: totale gemiddelde lengte van de cf O resp. 107 en

122 cm.

jamesi en minor: totale gemiddelde lengte van de O*Ö* 91 cm bij beide

soorten.

De kleurverschillen tussen deze „paren” zijn als volgt:
ruber heeft een gele snavel, die bij roseus rosé gekleurd is (de snavelpunten

zijn bij alle vormen zwart).
Dit verschil en dat van het verenkleed gaat echter niet altijd op; het

hangt af van de leeftijd, onvolwassen vogels van ruber kunnen opvallend
veel op roseus lijken (Rooth, 1965). Daarnaast kan ook het voedsel van

invloed zijn op de kleur van de veren bij ruber:■; bij gebrek aan bepaalde
kleurstoffen in het voedsel worden ze rosé i.p.v. oranjerood.

Het opvallendste verschil tussen chilensis en andinus wordt gevormd door

de pootkleuren: chilensis heeft rosé poten met rode enkelbanden terwijl

andinus helgele poten heeft.

Bij jamesi en minor zit het verschil vooral in de snavel: geel met veel zwart

aan de punt bij jamesi en rosé met weinig zwart bij minor. Het rood aan

de snavelbasis en de oogstreek is bij jamesi wat uitgebreider en donkerder

van kleur. De snavel is ook bij jamesi wat meer gebogen en gedrongener.
De pootkleur is, evenals bij het eerste „paar”, bij beide in het volwassen

stadium rosé.

De verspreiding

1. Phoenicopterus ruber ruber.

De Westindische flamingo beperkt zich tot het Caraïbische gebied en het

aangrenzende continent van N. en Z.-Amerika (van Florida tot de

Amazone). Een afzonderlijke kleine populatie van ca. 150 vogels komt

op de Galapagos voor (Lévèque, pers.med). De drie belangrijkste en

regelmatig bezette kolonies zijn Great Inagua (Bahamas) met 7.000 paar,

Yucatan (Mexico) met ca. 2500 paar (Sprunt pers.med) en Bonaire
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(Ned. Antillen) met ca. 2500 paar. Incidenteel komt broeden op andere

plaatsen voor, o.a. de laatste jaren naar alle waarschijnlijkheid weer op

Cuba. De soort is gedurende de laatste halve eeuw sterk achteruitgegaan

van ca. 100.000 vogels tot de huidige 30.000. De laatste tien jaar blijft de

soort op dit niveau, dank zij beschermende maatregelen, die echter beslist

niet mogen worden doorkruist door ongelimiteerde handel.

la. Phoenicopterus ruber roseus

De enige vorm, die ook in Europa broedt. Tot voor enkele jaren elk jaar in

de Camargue met 3-5.000 paar en de laatste jaren ook weer in Spanje

(Andalusië) waar de soort ook in het begin van deze eeuw broedde. De

recente ontdekkingen van kolonies in N.W.-Afrika (o.a. Banc d’Arguin,

Mauretanië) geven Valverde (pers.med.) aanleiding tot de veronderstel-

ling, dat het hier om één populatie gaat van enkele 10.000-en vogels, die

afwisselend in Zuid-Europa en N.W.-Afrika tot voortplanting komen.

In Oost-Afrika komen volgens Brown (1959) 20-50.000 vogels voor in de

Rift Valley. Sinds 1960 broedt de soort ook met een kleine 1000 paar in

Z.-Afrika (Uys, c.s. 1961). Rondom de Kaspische Zee in de Kirghizische

steppen broeden ze regelmatig en in grote aantallen (pers.med. Isakov).

Daarnaast vormt Perzië met de Golf
een belangrijk gebied. De grootste

kolonie, waarschijnlijk een 300.000 vogels komt voor in de Rann of Cutch

in India. Dit gebied ligt op de grens van Pakistan en hier zijn nog niet zo

lang geleden veel grensgevechten geleverd.

Salim Ali vertelde me, dat de flamingo’s hiervan gelukkig geen last hebben

ondervonden. Op grond van het bovenstaande lijkt de schatting van

Brown (1959) dat de hele poulatie van deze ondersoort 600.000 vogels

betreft nog wel van kracht.

Ib. Phoenicopterus ruber chilensis

Deze ondersoort komt in tegenstelling tot zijn naam meer in Argentinië

voor dan in Chili, terwijl hij ook broedt in Peru en Bolivia (Allen, 1956).
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Brown (1959) geeft een getal van ruim 300.000 vogels voor de totale

populatie.

2. Phoenicoparrus andinus

De soort komt in dezelfde landen voor als de vorige, maar beperkt zich

meer tot de hoge Andes in het grensgebied van deze landen.

Brown geeft een schatting van ruim 100.000 vogels.

3. Phoenicoparrus jamesi

Hoe moeilijk het is om gegevens te verzamelen over de soorten, die de

meren tot 5.000 m hoog in de Andes bevolken: chilensis (gedeeltelijk) en

andinus en jamesi blijkt wel uit het feit, dat de laatste soort 50 jaar „zoek”

is geweest en pas in 1957 weer werd ontdekt in Laguna Coloroda (Behn,

pers.med). Op enige expedities daarna in de hoge Andes in het grensge-

bied van Chili en Bolivia is hij weer aangetroffen (Peiïa 1961). De laatste

tijd „bevolkt” hij ook o.a. de Zoo van New York en de „pens” van de

Wildfowl Trust in Slimbridge!

Het aantal wordt op 15.000 geschat.

4. Phoeniconaias minor

De talrijkste soort, die volgens Brown (1959) alleen al in de meren van

de Rift Valley in Oost-Afrika met 3.000.000 vogels aanwezig is.

Sinds 1957 broedt de soort ook in Z.-Afrika (Middlemiss 1957). Op 29

juli 1965 werd de eerste kolonie van deze soort (80 nesten) in West-Afrika

ontdekt (Naurois, 1965) n.l. in Mauretanië.

Het voorkomen van de soort langs de Perzische Golf, in India en op

Ceylon betreft waarschijnlijk trek en uitzwerven na de broedperiode in

Oost-Afrika. Brown schat de totale populatie op 5.000.000.

Het is duidelijk, dat vooral de flamingo’s van de geslachten Phoenicopterus

en Phoenicoparrus de aandacht en de zorg van de natuurbeschermers
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vragen. Dat betekent ook, dat de handel van de zeldzame soorten zoveel

mogelijk beperkt dient te worden, temeer daar voortplanting in gevangen-

schap slechts sporadisch, en dan nog op kleine schaal, lukt.

Laten we hopen, dat de flamingo’s door beschermende maatregelen tot in

lengte van jaren onze wereld blijven bevolken, want om met Brown te

spreken: „the supreme grace and beauty of a breeding colony of flamingos

is truly the greatest in the bird world” (de allesovertreffende gratie en

schoonheid van een broedkolonie van flamingo’s is beslist een van de

mooiste ervaringen die men in de vogelwereld kan opdoen).
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