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Zijn flamingo’s Phoenicopteridae blijvertjes

in Nederlandse wateren?

Joop+M. Treep

Samenvatting
Sedert het begin van de jaren zeventig verblijven in de Nederlandse wateren permanentgroepen fla-

mingo’s. De meeste vogels behoren tot de soort Chileense Flamingo IPhoenicopterus chilensis. Het

is vrijwel zeker dat ze uit gevangenschap zijn ontsnapt of vrijgelaten. Hun aantal blijft door de jaren

heen stabiel. Mogelijk zorgt een in 1983 in het Duitse Zwillbrocker Venn ontstane vrije flamingo-

broedkolonie voor voldoende aanwas om de onvermijdelijke verliezen te compenseren.

Voorheen werd ook wel eens een enkele flamingo in Nederland waargenomen, maar meestal was

die na korte tijd weer verdwenen. Aangenomenkan worden dat dit afgedwaalde Grate Flamingo’s P.

ruber roseus waren. Vanaf midden jaren tachtig blijkt het aantal Grate Flamingo’s in Nederland flink

te zijn toegenomen. In 1993 werd er ook door Grate Flamingo’s in het Zwillbrocker Venn gebroed en

werden jongen grootgebracht.

Waar de Grate Flamingo’svandaan zijn gekomen, is onbekend. Dat een deel van hen van wilde her-

komst is, kan niet bij voorbaat worden uitgesloten. In hoeverre Grate Flamingo’s in Nederland over-

winteren en of er sprake is van een blijvende vestiging valt nu nog niet vast te stellen.

Inleidlng

Een verblijf van drie Grate Flamingo’s in januari/

februari 1985 op het Oostvoornse Meer was voor

Arnoud van den Berg aanleiding om een onder-

zoek te houden naar voorkomen, herkenning en

status van flamingo’s in Nederland (1987). Om-

streeks die zelfde tijd besloot ook de Duitse orni-

tholoog Walter Thiede eens op een rij te zetten

hoe het stood met regelmatige meldingen in

Duitse wateren (1987).

Na de publikatie van bovengenoemde artikelen

zijn meet gegevens over aantallen, voortplanting

en trekgedrag bekend geworden. Vooral het ont-

staan van een flamingobroedkoloniein het Zwill-

brocker Venn in Duitsland (Treep et al 1992) met

de mogelijkheid om de daar geboren jongen van

kleurringen te voorzien, heeft daaraan bijgedra-

gen. In dit artikel wordt geprobeerd de huidige
stand van zaken betreffende de flamingo’s in Ne-

derland aan te geven.

Methode

Een groot probleem bij het verzamelen van ge-

gevens over flamingo’s in Nederland is dat voor

veel vogelaars flamingo’s als exotische vogels
gelden en dat het daarom voor hen niet interes-

sant is om veel aandacht aan hen te besteden.

Zo registreerde de CDNA (Commissie Dwaal-

gasten Nederlandse Avifauna) alleen de aantal-

len van de gesignaleerdeGrate Flamingo’s, om-

Groepje van zes ChileenseFlamingo's bij dePhilipsdam, 17 december 1983. E6n van de vogels was eerderin datjaar als juve-

niele vogel geringd in Zwillbrock. Bovendien waren ook een in 1992 en 66n geringde vogels te onderscheiden.Helaas werd

het een heel onduidelijke opname. Naar een kleurenopname van J.M. Treep.

Voor het eerst flamingo’s in het wild zien, is een

bijzondere gebeurtenis. Hoe interessant het ook

is om flamingo’s in een dierenpark te bekijken

(Treep 1980) het valt in het niet bij de betovering

die over je komt, als een groep flamingo’s in de

vrije natuur kan worden geobserveerd,

Het is bijna logisch dat iemand die geheelonver-

wachl in Nederlandse wateren enkele of een

groep flamingo's ziet, alleen registreert dat die

vogels flamingo's zijn. De eerste meldingenin de

jaren zeventig spraken daarom meestal slechts

over ’flamingo’s’. Toch waren er toen al waarne-

mers die zich realiseerden, dat er zich in de

groepen exemplaren met een afwijkende kleur

en bouw bevonden en dat er sprake was van mi-

nimaal twee soorten flamingo’s.
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dat die mogelijk van wilde herkomst waren, maar

niet van de hen meestal begeleidendeChileense

Flamingo’s.
De flamingo’s die in de jaren zevenlig in de Ne-

derlandse wateren opdoken, behoorden met ze-

kerheid voor het grootste deel tot de soort Chi-

leense Flamingo Phoenicopterus chilensis. Een

enkele Grote Flamingo iP. ruber roseus werd toen

ook al eens in de groepen herkend. De meeste

waarnemers meldden echter in het begin slechts

de algemenenaam ’flamingo’. Men had geen er-

varing in het herkennen van de afzonderlijke
soorten en ook niet alle veldgidsenwaren op dit

gebied even duidelijk. Bovendien is de afstand

vaak te groot om de flamingo’s per individu echt

goed te bekijken. Met een duidelijke herken-

ningstabel (zie label 1) is echter het onderscheid

tussen de verschillende flamingosoorten gemak-

kelijk te maken. Bovendien beschikken steeds

meer vogelaars over uitstekende verrekijkers en

telescopen. De laatste jarenwordt daarom in de

meldingenveel vaker het onderscheid tussen de

verschillende soorten aangegeven.

Gedurende lange tijd zijn (observatie-)gegevens

over flamingo’s verzameld. Van sommige gebie-
den wat meer dan van andere. De ongeveer 650

gegevens over de afgelopen 22 jaar zijn af-

komstig uit waarnemingsrubrieken van vogeltijd-
schriften als Het Vogeljaar, Dutch Birding, Ster-

na, Grauwe Gors en Grauwe Gans, dagblad-en

tijdschriftartikelen, Sovon-atlas, Rapport over

Grevelingen door G. Slob, Vogels van de Provin-

cie Groningen, midwintertelling van Sovon, tel-

gegevens van Rijkswaterstaal, en dergelijke. Per-

soonlijke informatics werden ontvangen van de

heren Loterijman, Schuppen (Lauwersmeer),

Meininger (Zuidwest-Nederland), Wijnbergen,

Uit de Weerd (Usselslreek), Baarsen (Borculo),
Kunst (Workumerwaard), Kessler, Behlert, het

Biologisch Station (Zwillbrock), Christensen (De-
nemarken), Busche (Noord-Duitsland) en ande-

ren. En natuurlijk zijn er de eigen observaties ge-

daan in het Zwillbrocker Venn en Nederlandse

wateren.

Chileense Flamingo Grate Flamingo Caribische Flamingo Kleine Flamingo
Phoenicopterus

chilensis

Phoenicopterus

ruber roseus

Phoenicopterus

ruber ruber

Phoeniconaias

minor

kleur grijs-groen, donkerroze, lichtroze, helder rood,

poten rode hielge- gelijkgekleur- donkerroze gelijkgekleur-
wrichten en de hielgewricht hielgewrichten de hielgewricht

zwemvliezen en zwemvliezen en zwemvliezen en zwemvliezen

kleur creme-wit, donkerroze, bleek oranje- zeer donker-

snavel zwart vanaf de kleine zwarte rood, grate rood, kleine

knik punt zwarte punt zwarte punt

postuur in verhouding tot P.

ruber kortere

dikkere hals,

kortere poten

lange dunne

hals en lange

poten

gelijk aan

P. ruber roseus

in zijn geheel
duidelijk veel

kleiner dan

andere soorten

kleur lichtroze, overwegend overwegend roze, met rode

veren onderste deel wit met heel oranjerood veren als

hals donker- lichtroze vlekjes op rug

der, enige fel- waas, hals wat

rode dekveren meer roze

kleur rood van vleu- rood van vleu- rood van vleu-

vleugels gels is steeds gels meestal gels gedeelte-
zichtbaar niet te zien lijk te zien

Resultaten

Aantallen

De melding in Het Vogeljaar van veertien flamin-

go’s op 21 augustus 1971 nabij Saeftinghewasde

eerste melding van een grote groep van deze vo-

gels. In de jaren daarna waren er diverse meldin-

gen van kleine groepjes flamingo’s in Zeeuwse

en Zuidhollandse wateren, zonder dat het daar-

bij ging om spectaculaire aantallen. In de jaren

zeventig doken echter wel steeds meer flamin-

go’s op in de noordelijke provincies. In de Lau-

wersmeer werden in 1975, 1976, 1977 en 1978

jaar-maxima van respectievelijk 13, 16, 16 en 19

Tabel 1. Eenvoudige determinatietabeivoor flamingo's.

P. chilensis zijn in eerste instantie niet zo gemakkelijk van elkaar

te onderscheiden, omdat de kleuring van snavel en poten pas na een jaar of twee duidelijk wordt.

Daarvbbr is de hoofdkleur van de naakte delen bij beide voornamelijk grijs. In deze periode zal vooral

het verschil in postuur bij de determinatie uitkomst moeten brengen. Na de eerste volledige rui is het

rood in de vleugels gelijk aan die bij de adulten; bij beide soorten blijven aan de hals nog wat grijsbrui-

ne veren zichtbaar tot het 2de a 3de levensjaar.

en P. ruber roseusJuvenielen van

Chileense Flamingo
Phoenicopterus

chilensis

Grote Flamingo
Phoenicopterus

ruber roseus

Caribische Flamingo
Phoenicopterus

ruber ruber

Kleine Flamingo
Phoeniconaias

minor

kleur

poten

grijs-groen,
rode hielge-
wrichten en

zwemvliezen

donkerroze,

gelijkgekleur-
de hielgewricht

en zwemvliezen

lichtroze,

donkerroze

hielgewrichten
en zwemvliezen

holder rood,

gelijkgekleur-
de hielgewricht

en zwemvliezen

kleur

snavel

creme-wit,
zwart vanaf de

knik

donkerroze,
kleine zwarte

punt

bleek oranje-

rood, grote
zwarte punt

zeer donker-

rood, kleine

zwarte punt

postuur in verhouding tot P.

ruber kortere

dikkere hals,

kortere poten

lange dunne

hals en lange

poten

gelijk aan

P ruber roseus

in zijn geheel

duidelijk veel

kleiner dan

andere soorten

kleur

veren

lichtroze,
onderste deel

hals donker-

der, enige fel-

rode dekveren

overwegend
wit met heel

lichtroze

waas, hals wat

meer raze

overwegend
oranjerood

raze, met rode

veren als

vlekjes op rug

kleur

vleugels

rood van vleu-

gels is steeds

zichtbaar

rood van vleu-

gels meestal

niet te zien

rood van vleu-

gels gedeelte-

lijk te zien
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stuks vastgesteld. In een artikel over de Worku-

merwaard in Het Vogeljaar (Van Duin 1978)werd

gemelddat het aantal flamingo’s jaarlijks toenam

en in 1977 al 21 stuks bedroeg.

In de winter 1977/1978 werden in de Grevelingen
maximaal veertien flamingo’s geteld en in de

winter 1978/1979 was het aantal in Zeeland/Zuid-

Holland plotseling tot 45 stuks gestegen. Dit win-

termaximum is sindsdien op peil gebleven. In

sommige jaren zijn de vastgestelde maxima la-

ger geweest, maar in de jaren daarna werd het

oude aantal weer bereikt (zie tabel 2). Het

hoogste aantal flamingo’s dat ooit op £6n dag in

Nederland werd waargenomen, bedroeg 48

stuks. Op 9 december 1989 werden in de Kram-

mer-Volkerak 66n flamingo, in de Grevelingen
21, en in de Oosterschelde 26 flamingo’s geteld.
De cijfers voor Zuidwest-Nederland zijn zeer be-

trouwbaar. Rijkswaterstaat voert daar maande-

lijks tellingen uit. Op 66n dag worden alle vogels
in het gehelegebied geteld, waardoor dubbeltel-

lingen grotendeels worden vermeden. Toch kan

hiermee nooit helemaal worden vermeden dat

een aantal vogels over het hoofd wordt gezien en

niet wordt meegeteld.
Een exacte vaststelling van het aantal flamingo’s
in geheel Nederland heeft helaas nog nooit

plaatsgevonden. Flamingo’s zijn vogels die

voortdurend tussen voor hen geschikte leefge-
bieden op en neer trekken. Het is nooit duidelijk
of de flamingo’s die op een plaats worden gesig-
naleerd, niet een week voordien op een andere

plaats al waren geteld. Dit probleem valt alleen

te ondervangen door op alle bekende flamingo-

plaalsen simultaantellingen te houden. De door

de Sovon uitgevoerde midwintertellingen voor

watervogels komen in de richting, maar zijn toch

nog te beperkt van omvang, omdat de telling
maar66n keer per jaar wordt uitgevoerd en daar-

mee de kans dat groepen vogels over het hoofd

worden gezien, te groot is. De in januari 1993 uit-

gevoerde telling leverde een aantal van 32 fla-

mingo’s op. In november/december 1992 werden

echter alleen al aan de Philipsdam veel hogere
aantallen gezien.

Verschuivingen

Na 1982/1983 vallen er verschuivingen in de

flamingo-aanwezigheid tussen de bekende ge-

bieden op te merken. De vastgestelde aantallen

in de Lauwersmeer zijn teruggelopen (zie label

2). In 1982 was er nog een seizoensmaximum

van achttien stuks; in 1983 was er nog slechts

66n flamingo te zien. De aantallen die geduren-

Streepjes (-) in de tabellen geven nietaan dat er in het desbetreffendejaar geen flamingo'sin genoemdegebieden
voorkwamen. Het betekent slechts dat eventuele observatiegegevens niet bij de opsteller van de tabellen bekend

waren. Evenzo zijn observatiemaxima slechts de maxima die aan deopsteller bekend waren. De werkelijke aantal-

len kunnen dus best hoger zijn geweest.

De meeste flamingo's zijn van de soort Chileense Flamingo (Phoenicopterus chilensis). De soort Grote Flamingo
(P. ruber roseus) Is kleiner van aantal, maar neemt vanaf 1985 gestaag in aantallen toe. Meestalvormen deze soor-

ten gemengdegroepen. Af en toe zijn er ook meldingenvan een enkele Caribische Flamingo (P. ruber ruber)) en

enkele Kleine Flamingo’s (Phoeniconaias minor).

Maas-/Rijn-/Schelde-Delta (Zuid-Holland/Zeeland):

label 2. Observatie-maxima flamingo's (Phoenicopteridae) in bekendeNederlandse flamingogebieden (gebaseerd op ±6OO pu-

blikaties/meldingen/eigen observaties).

ZOMER (1 mei - 15 September)

14 - - 1 - 3 - 11 1 - - 31 24 4 8 8 - 1 8 11 6 12 2

71 72 73 74 75 76 ’77 78 79 '80 '81 82 83 84 85 86 87 88 89 ’90 '91 '92 '93

- 1 - 6 4 3 14 45 35 46 44 31 36 36 32 47 38 23 48 43 42 >4' 6’

WINTER (15 september-30 april)
"nog geen exacts gegevens beschikbaar

Lauwersmeer (gehele Jaar):

71 72 73 74 75 76 77 78 79 '80 '81 82 83 84 85 86 87 88 89 ’90 '91 '92 ’93

4 6 7 7 13 16 16 19 9 5 5 18 1 4 2 5 16 4 2 3 6 3 6

Friese Kliffen en Workumerwaard en omstreken gecombineerd (gehele jaar):

71 72 73 74 75 76 77 78 79 '80 ’81 82 83 84 85 86 87 88 89 '90 '91 '92 '93

21 ±25 3 - 8* 2 - 5 - 1 2 17* 2 7* 28* 29* 24*

gegevens Friese gebieden onvolledig
* deze aantallen zijn geteld in augustus/september/oktober

Oostvaardersplassen en omstreken

71 72 73 74 75 76 77 78 79 '80 ’81 82 83 84 85 86 87 88 89 '90 '91 '92 '93

- - - 4 - - - - - 1 2 1 - - 2 - 4 1 6 4 4 - 1
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de de zomermaanden in Zeeland en Zuid-

Holland werden geteld, werden ook plotseling
veel lager. In 1982 waren op 18 mei nog 24 fla-

mingo’s in de Grevelingen, en in 1983 verbleven

tussen april en augustus in het zelfde gebied
tussen 13 en 24 exemplaren. In de zomer van

1984 waren er nog maar vier.

Omstreeks dat zelfde moment ontstond er in het

Zwillbrocker Venn, eennatuurreservaat juist over

de Duitse grens bij Groenlo, een flamingobroed-
kolonie. In 1980 werd er in Zwillbrock voor het

eerst een flamingo waargenomen; in 1982 waren

het er zes. In de jarendaarna nam het aantal fla-

mingo’s steeds verder toe. In 1986 werden er 15

geteld, in 1989 bedroeg het aantal 22 en in 1993

waren er zo’n 35 stuks.

Het zwaartepuntvan de flamingowaarnemingen
in Zuidwest-Nederland, dat in de jaren tachtig in

de Grevelingen lag, blijkt zich, na het gereedko-
men van de Philipsdam, te hebben verplaatst
naar de Krammer-Volkerak. Vanaf de weg die

over de dam loopt, zijn de vogels zelfs met het

blote oog zeer goed waar te nemen.

Soorten

De meest waargenomen flamingosoort is de Chi-

leense Flamingo.
Duidelijk is dat vanaf ongeveer 1985 de Grote

Flamingoin aantal flink is toegenomen. Vooral in

de jaren negentig zijn aantallen van vier, vijf of

zes Grote Flamingo’s als zelfstandige groepjes
of in een grotere menggroep met Chileense Fla-

mingo’s niet ongewoon meer.

In 1993 blijken Grote Flamingo’s voor het eerst

met zekerheid te hebben gebroed in het Zwill-

brocker Venn, samen met de Chileense Flamin-

go’s. In een broedkolonie van dertien flamingo-
nesten waren zes nesten bezet door Grote Fla-

mingo’s en er was een gemengd broedpaarvan

Grote en Chileense flamingo’s. In 1993 moeten

er in Zwillbrock dus minstens dertien Grote Fla-

mingo’s aanwezig geweest zijn. In totaal waren

er tien jonge vogels. Hoeveel per soort is helaas

onbekend. Het is heel goed mogelijk dat de op

3 april in de Lauwersmeer gesignaleerde zes

Grote Flamingo’s nadien naar Zwillbrock zijn ge-

vlogen. De op 18 September aan de Steile Bank

waargenomen drie Grote Flamingo’s kwamen,

gezien de geringde juvenielen die zich in hun

onmiddellijke nabijheid ophielden, ongetwijfeld

van het Zwillbrocker Venn. De twee Grote Fla-

mingo’s die op
9 mei aan de Philipsdamwerden

gezien, hadden waarschijnlijk niets met Zwill-

brock te maken. Ze waren te laat om nog aan het

broedseizoen mee te gaan doen en waren te

vroeg in Zeeland om actief aan het broeden mee

te kunnen doen.

Wat cijfers uit 1992: Op 2 mei werden er drie Gro-

te Flamingo’s in het Lauwersmeer gezien. Op 18

oktober waren er vijf aan de Philipsdam. De aan-

wezigheid van een geringdejuveniel in de groep

maakt het aannemelijkdat deze vogels uit Zwill-

brock kwamen. Niet geheel zekere cijfers gaven

voor Zwillbrock in dat jaar een aantal van negen
Grote Flamingo’s. Onduidelijk is het hoe de

waarnemingin juli van twee adulte Grote Flamin-

go's met een bedelende juveniel aan de Philips-
dam moet worden verklaard. Deze vogels kwa-

men hoogstwaarschijnlijk niet van Zwillbrock,
want de vier jongen van dat jaar waren bijna ze-

ker alle Chileense Flamingo’s.
Het blijft moeilijk om een juist aantal Grote Fla-

mingo’s voor Nederland vast te stellen. Onduide-

lijk is het ook of ze allemaal de winter in de Ne-

derlandse wateren doorbrengen. De Sovon-

midwintertelling van 1993 leverde zes Grote Fla-

mingo’s op, maar al eerder werd uitgelegd waar-

om aan dit cijfer geen absolute waarde mag wor-

den toegekend.

In de jaren negentig is ook het aantal meldingen
van de Kleine Flamingo Phoeniconaias minor

toegenomen, Vanaf 1990 zijn er zeker acht waar-

nemingen geweest, waarbij de aantallen van vijf

op 9 augustus 1990 bij Bergen op Zoom (Dutch

Birding) en drie op 18 juni 1991 in de Hooge-

waardpolder (Meininger) opmerkelijk zijn.
Van 1978 lot 1992 zijn er ook zes meldingen van

de Caribische Flamingo Phoenicopterus ruber

ruber opgetekend. Bij meldingen van beide

laatste soorten doet zich toch altijd de vraag voor

of er wel goed is gedetermineerd. Is zo'n mooi

rood-gekleurde Chileense Flamingo niet abusie-

velijk voor een Caribische Flamingo aangezien?

Grote Flamingo’s, Maasvlakte, 21

januari 1985.

Foto: Arnoud B. van den Berg.
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Bewijsfoto’s van Kleine Flamingo’s tonen aan dat

die zich met zekerheid enige malen in Neder-

landse wateren hebben opgehouden.
De overige twee flamingosoorten, de Jamesfla-

mingo Phoenicoparrus jamesi en Andesflamin-

go P. andinus leven in het hooggebergte van de

Andes in Zuid-Amerika. Ze worden maar weinig
in gevangenschap gehouden en beide soorten

zijn bij ons nooit vrijvliegend aangetroffen.

Jaarcyclus en trekgedrag
Gedurende de wintermaanden verblijven de

meeste flamingo’s in de Zeeuws/Zuidhollandse

wateren. Zelfs bij strenge vorst blijft hier allijd wel

open water. Voor flamingo’s een levensnood-

zaak, omdaf ze hun voedsel uit het water moeten

zeven. In de andere bekende flamingogebieden

in Nederland worden in de wintermaanden ook

wel flamingo’s gesignaleerd. In de jaren zeventig

in het Lauwersmeer soms in vrij grate groepen,

maar de laatste jaren eigenlijk alleen eenlingen

of zeer kleine groepjes.
Bind maart arriveren de eerste flamingo’s in het

Zwillbrocker Venn (Treep 1991). In april/mei wordt

daar het seizoensmaximum bereikt. De vogels
die niet aan het broeden meedoen, trekken al

snel weer weg. Gedurende de zomermaanden

zijn er meestal enige vogels waar te nemen in

het Lauwersmeer, de Workumerwaard, de Oost-

vaardersplassen, aan de Steile Bank en in de

Delta, Of die overzomeraars eerst in Zwillbrock

zijn geweest, valt niet vast te stellen. Waarschijn-

lijk onderneemt een aantal niet-broeders (waar-

onder jonge vogels) niet eens de reis naar het

broedgebied. In augustus/september zijn de in

Zwillbrock geboren jongen zo groot dat ze met

hun ouders mee kunnen vliegen. In eerste in-

stance trekken de flamingo’s dan naar de Steile

Bank in Friesland. De aanwezigheid van de in

Zwillbrock in dat jaar geringde jongen in de

groep (op 20-10-92: twee juvenielen, op 8-9-93:

vier juvenielen, Treep/Kessler) bewijst dat de vo-

gels inderdaad (zeker voor een deel) uit Zwill-

brock zijn gekomen. Waarnemingenvan gering-
de jongen, al of niet vergezeld van adulten, in

tussenliggende gebieden (4-9-90: twee juvenie-
len in de Bolwerksweiden bij Deventer, Uit de

Weerd; oktober 1992:1 juveniel in de Hambroek-

plassen in Borculo, Baarsen) maken het voor de

hand liggenddat daar tussenstops zijn gemaakt.

Nog later in het jaar trekken de flamingo’s met

hun jongen naar de Delta om daar de winter

door te brengen. Bind 1986 signaleerde Slob

(1986) hier voor het eerst drie juvenielen. In dat

zelfde jaar werden in Zwillbrock in dezomer drie

jongen gezien. Helaas werden in dat jaar de jon-

ge vogels in Zwillbrock nog niet geringd, maar

ook zonder ringbewijs ligt het voor de hand dat

het om de zelfde jonge vogels ging. In 1992 en

1993 werden geringdejuvenielen aan de Philips-
dam aangetroffen. In beide gevallen werden ook

geringde vogels van voorgaande jaren in de

groep gezien.
De vastgestelde jaarcyclus vertoont grote over-

eenkomst met het natuurlijkegedrag van de Chi-

leense Flamingo’s in Zuid-Amerika. In de Zuid-

amerikaanse zomer broeden de flamingo’s op

hooggelegenmeren in de Andes. Na het broed-

seioen trekken ze naar de kust en kunnen dan

ver tot het zuiden uitwaaieren.

Het koude, natte wear in Nederland lijkt de Chi-

leense Flamingo’s niet te deren. Waarschijnlijk
ervaren ze het als milder dan wat ze in hun eigen

woongebied in Zuid-Amerika gewend zijn. Chi-

leense Flamingo’s broeden daar op hooggele-

gen meren en het is er zo koud dat zelfs het vul-

kanisch verwarmde, extreem zoute water

's nachts wel eens dichtvriest. Het enige dal ze

nodig hebben, is openblijvend water om hun

voedsel te zoeken. En ook met dat voedsel lijkt
het wel goed te zitten in deondiepe Nederlandse

kustwateren. Hoewel nog nooit onderzocht is wat

ze in Nederland als voedsel tot zich nemen, is

het wel duidelijk dal ze goed gevoed en uitste-

kend van kleur zijn.

Links de Chileense Flamingo,
rechts de Grote Flamingo.

Tekening: J.M. Treep.
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Discussie

Herkomst

Heel vaak heeft men zich de vraag gesteld waar

de Chileense Flamingo’svandaan zijn gekomen.
Meestal wordt aangenomen dal het gaat om ont-

snapte exemplaren uit dierenparken. Deze ver-

klaring voldeed voor Jaap Loohuis niet (1986).

Hij kon zich niet voorstellen dat een dierentuin

voor twintig- of vijfentwintigduizend gulden han-

del weg zou laten vliegen door even te vergeten

een troepje te leewieken. De enorme vliegpresta-

ties van de flamingo's maakten het voor hem

zeer wel mogelijk dat de Chileense Flamingo’s
op eigen kracht naar Nederland zouden zijn ge-

komen.

Inderdaad valt het moeilijk voor te stellen dat die-

renparken zomaar hun flamingo’s weg laten vlie-

gen. In de regel worden dierenparkflamingo'sdi-

* Vanaf 1987 worden de flamingokuikens die in Zwillbrock uit het ei kruipen, (grotendeels) geringd door Philipp
Kessler. Gele plastic ringen werden gebruikt in 1987 (links) en 1988 (rechts); groene plastic ringen in 1989 (links)

en 1990 (rechts); aluminium ringen in 1991 (links) en 1992(rechts) en zwartgeverfde aluminium ringen in 1993 (links).
De ringen zijn bevestigd aan de tibia, boven het hielgewricht.
In 1994 zal de broedkolonie in het Zwillbrocker Venn intensief worden geobserveerd. Naar aanleidingvan de verza-

melde gegevens zal Philipp Kessler een artikel schrijven. Philipp ontvangt graag alle relevante informatie over fla-

mingo's in Nederland en Duitsland; met name waarnemingen van geringde vogels.
Ook bestaat grate interesse voor gevonden dode flamingo’s, om via maagonderzoek meer inzicht te krijgen in de

voedselopname. Het moet dan wel gaan om pas verongelukte, maar verder gezond uitziende vogels, die direkt zijn

ingevroren.
Informatie graag zenden naar Philipp Kessler, Clemens Brentanostrasse 11, D-6500 Mainz 42, Duitsland, of naar

Joop Treep, De Leek 30, 9411 MK Bellen, 05930-25 485.

Llgging van het Zwillbrocker

Venn.

Tokening: J.M. Treep.

Phllipp Kessler houdt bij het ringen een Chileense Flamingo In de hand, Zwillbrocker Venn.

Naar een kleurenfoto van J.M. Treep.
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rekt na aankomst of geboorte eenzijdig gelee-
wiekt. Zo’n geamputeerde vleugel groeit nooit

meer aan en de vogels kunnen dus ook nooit

meer vliegen. Een enkele in het dierenpark ge-

boren flamingo zou hieraan kunnen ontsnappen,
maar een aantal van circa 45 lijkt ongeloofwaar-
dig. Bovendien is nog nooit bekend geworden
dat een dierenpark op die manier z’n flamingo’s

is kwijtgeraakt. Dierentuinflamingo’s zijn ook

vaak geringd met kleurringen of nummerringen
om ze individueel te kunnen herkennen. De eni-

ge geringde vrijvliegende Chileense Flamingo's

die in Nederland worden gezien, zijn vogels met

ringen die in Zwillbrock zijn aangebracht, Parli-

culiere vogelhouders zijn misschien wat minder

zorgvuldigen het is dus mogelijk dat uit die hoek

een deel van de flamingo’s afkomstig is.

Een spontane vestiging, zoals Loohuis veron-

derstelde, ligt toch ook niet echl voor de hand.

Flamingo’s zijn weliswaar zeer goede vliegers.
Ze overbruggen soms wel duizenden kilometers

om van het ene gebied naar het andere te trek-

ken. Vooral de Kleine Flamingo’s staan daarom

bekend. Van Chileense Flamingo’s is echter niet

bekend dat ze zulke enorme afstanden af gaan

leggen, zonder een duidelijk doel voor ogen te

hebben. En als ze dat al zouden doen dan zou

men toch veronderstellen dat deze soort eerder

in het Caribisch gebied dan in Europa zou wor-

den aangetroffen.
Het is beter voorstelbaar dat een of andere ver-

dwaasde ’natuurliefhebber' met opzet de Chi-

leense Flamingo's heeft vrijgelaten om de avi-

fauna te verrijken of dat een (illegale) handelaar

met een niet verkoopbarevoorraad in zijn maag

zat en ze toen maar heeft laten vliegen.

Gezien de populatie-ontwikkeling kan worden

aangenomen dat de Chileense Flamingo’s in

twee groepen in de Nederlandse wateren zijn te-

recht gekomen. Een groep van circa twintig
stuks in begin jaren zeventig, en een tweede

groep omstreeks 1978.

Dat de Chileense Flamingo’s zich de laatste tien

jaar in aantal goed handhaven, heeft zonder twij-
fel te maken met het feit dat ze sinds 1983 met

succes broeden in het Zwillbrocker Venn. Van

1983 tot en met 1992 kregen ze respectievelijk 2,

?, ?, 3, 4, 5, 5, 3, 7 en 4 jongen. In 1993 produ-

ceerde een gemengde broedkolonie van Chi-

leense en Grote Flamingo’s tien jongen. Sterfte

en geboortelijken elkaar in evenwicht le houden.

Want hoewel flamingo’s een leeftijdtot wel veer-

tig jaar kunnen bereiken, gaan er natuurlijk re-

gelmatig vogels dood. Verscheidene malen zijn

er dode exemplaren gevonden. Ook kan niet

worden uitgesloten dat nog steeds af en toe uit

gevangenschapafkomstige vogels aan het totaal

worden toegevoegd.

Onduidelijk is ook waar de Grote Flamingo’svan-

daan komen. Ontsnapping uit gevangenschap is

zeker niet geheel uit te sluiten. Gedurende de

zomer van 1990 hielden zich zowel in Flevoland

als aan de Steile Bank een exemplaar met een

ring op. Ook in September 1993 was aan de Stei-

le Bank een geringde vogel te zien. Waarschijn-

lijk dezelfde die eerder dat jaar in de Zwillbrocker

broedkolonie was gezien. Deze vogels stammen

vrijwel zeker uit gevangenschap. Want dit waren

geen nummerringen zoals die worden gebruikt

in de Camargue en Spanje. Franse ringen zijn
hier, voor zover bekend, nog nooit aangetroffen.

Toch is uitwaaiering vanuit zuidelijke richting niet

uitgesloten. Door beschermende maatregelen is

het aantal Flamingo’s in het westelijk Middel-

landse-Zeegebied sterk toegenomen. In de Ca-

margue wordt jaarlijks door duizenden broedpa-
ren gebroed (Johnson 1989). Sinds enige jaren
broeden flamingo’s ook zeer regelmatig op de

Laguna de la Fuente de la Piedra nabij Malaga
en af en toe op andere plaatsen in de omgeving.
In 1993 stichtten de flamingo’s eentweede Fran-

se broedkolonie en voor het eerst in deze eeuw

werd weer met succes op Sardinia gebroed.
Een influx uit Kazachstan is echter ook mogelijk.
Bij strenge kou ligt het meervoor de hand dat vo-

gels uit het oosten naar de kust komen vliegen

1. Lauwersmeer

2. Workumerwaard

3. Steile Bank (Friese Kliffen)

4. Oostvaardersplassen

5. De IJssel

6. Zwillbrocker Venn

7. Grevelingen

8. Krammer-Volkerak

9. Philipsdam
10. Oosterschelde

Bekende flamingogebieden.
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dan dat vogels uil de Middellandse Zee naar het

noorden trekken. Waarschijnlijk gaat dat op voor

de vogels die in 1985 in het Ooslvoornse Meer

werden gezien.

Er valt nu nog niet te voorspellen in hoeverre de

Grote Flamingo’s zich blijvend zullen vestigen.
Het succesvol broeden in 1993 in het Zwillbrock-

er Venn (ondanks de slechte zomer), doet ver-

moeden dat ze zich in de Nederlandse wateren

wel thuisvoelen. Het uitvoeren van de Deltawer-

ken in Zuidwest-Nederland, de inpolderingen in

het Ijsselmeer, waardoor de Oostvaardersplas-

sen en de Workumerwaard zijn ontstaan, en de

afsluiting van de Lauwerszee hebben waar-

schijnlijk voldoende geschikte leefgebieden ge-

creeerd.

Ook de aanwezigheid van een flinke groep Chi-

leense Flamingo’s zou wel eens van grote in-

vloed kunnen zijn. Een enkele afgedwaalde Gro-

te Flamingo zal als gezelligheidsdier eerder op

zoek gaan naar soortgenoten in het oosten of het

zuiden dan een flamingo die een groep nauwe

verwanten vindt.

Theoretisch is het mogelijk dat de enkele Kleine

Flamingo’s die in ons land zijn waargenomen, op

eigen kracht naar het noorden zijn komen vlie-

gen. Kleine Flamingo’s zijn voortdurend op zoek

naar geschikte voedsel- en broedgebieden en

leggen daarbij grote afstanden af. Vanuit hun

thuisbasis, de Oostafrikaanse slenk, vliegen ze

naar India, Botswana, Namibia, Senegal en

Mauretanie. In Mauretanie verblijven gedurende

de winter ook veel Grote Flamingo’s die uit het

westelijke Middellandse-Zeegebied komen. In

het voorjaar zouden dan enige Kleine Flamin-

go’s met hun grote familieleden mee naar Span-

je en Frankrijk kunnen trekken. En voor een Klei-

ne Flamingo is dan vervolgens de afstand naar

Nederland nog maar een peuleschilletje. Dit is

de theorie die Walther Thiede aanhangt(Thiede

& Gloe 1987).Arnoud van den Berg (1987) denkt

daar heel anders over. Volgens hem zijn de Klei-

ne Flamingo’s die in Nederland worden gezien

vrijwel zeker afkomstig uit gevangenschap. In-

derdaad is het bekend dal in de laatste jaren veel

particulieren en dierenparken plotseling Kleine

Flamingo’s in hun collecties hebben. Een slech-

te zaak, omdat in tegenstelling tot flamingo’s van

het geslacht Phoenicopterus met Kleine Flamin-

go’s bijna niet te fokken valt, en er zullen dus tel-

kens nieuwe flamingo’s (illegaal) moeten worden

gei'mporteerd om verliezen op te vangen.

De Deen Rolf Christensen (in litteris) is van me-

ning dat alle flamingo’s van alle soorten die in

Noordwest-Europa worden gezien, afkomstig
zijn uit gevangenschap. Hij stelt dat flamingo’s

een lange levensduur hebben. Alle flamingo’s

die in de loop van vele jaren in verschillende lan-

den zijn ontsnapt, zijn op zoek gegaan naar een

geschikt leefgebied en hebben dat gevonden in

de Nederlands-Duits-Deense kustwateren. Uit-

eindelijk heeft dat geresulteerd in de vrij grote

groepen die wij nu kennen.

Deze theorie verklaart echler niet waarom er na

1985 plotseling zo veel Grote Flamingo’s zijn bij-
gekomen.

Philipp Kessler met zieke Chileense Flamingo (blind aan

rechteroog), Zwillbrocker Venn, September 1993.

Naar een kleurenfoto van J.M. Treep.

Chileense Flamingo’s In hetEllewicker Feld, een nat weide-

gebied dat direct oostelijk van het Zwillbrocker Venn is

gelegen.
Naar een kleurenfoto van J.M. Treep.
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Zolang er geen duidelijke bewijzen boven tafel

komen om welke theorie dan ook te ondersteu-

nen, blijven de vragen over de herkomst

beslaan. Zeker ten aanzien van deGrote Flamin-

go valt te hopen dat er meer duidelijkheid komt

over hun afkomsl. Want als zij (of een deel van

hen) van wilde afkomst zijn, dan is hier toch wel

sprake van een bijzondere nieuwe vestiging in

ons land. Met is daarom erg jammer dat de

CDNA heeft besloten om de registratie vanGrote

Flamingo’s per
1 januari 1993 te staken.

Eén leefgroep

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de

flamingo’s die af en toe in het Duitse (Thiede

1987)en Deense (Christensen, 1992) deel van de

Waddenzee worden gezien, deel uitmaken van

de Nederlandse groep. De flamingo’s die in het

voorjaar vanuit Zuidwest-Nederland naar de

Oostvaardersplassen, de Steile Bank, de Worku-

merwaard en het Lauwersmeer trekken, zullen

bij de grens niet halt houden. Dat ze bij Zwill-

brock de grens oversteken, is al bekend, maar

verder noordelijkdoen ze dat hoogstwaarschijn-
lijk ook. Het bewijs voor deze gedachte zal kun-

nen worden geleverd als er vanuit die gebieden

ook meldingenvan in Zwillbrock geringdevogels

komen. Verder onderzoek in deze richting levert

mogelijk interessante gegevens op. Het is in ie-

der geval duidelijk dat in Denemarken nog nooit

in Zwillbrock geringde jongen zijn waargenomen

(Christensen in litteris). Verder is het opmerkelijk
dat in Denemarken de frequentie van flamingo-

waarnemingen en de aantallen beduidend zijn

afgenomen na 1985. Vanaf die tijd is het aantal

flamingo’s in Zwillbrock gaan stijgen.

Faunavervalsing en hybridisatie

Het ziet ernaar uit dat de Chileense Flamingo’s

een eigen plaatsje in de Nederlandse avifauna

hebben gevonden. Flamingo's zijn geen agres-

sieve dieren en met hun aanwezigheid verstoren

ze geen andere leefgemeenschappen. Daar

waar flamingo’s in Nederland worden waargeno-

men, blijken ze in harmonie met de andere vo-

gelsoorten samen te leven,

Sommige puristen vinden dat alle dieren die oor-

spronkelijk niet in ons land voorkwamen, dienen

te worden verwijderd. De Nie (1991, 1993) verzet

zich tegen deze drastische opvattingen. Hoe ori-

gineel is na al het ingrijpen van de mens de leef-

omgeving nog en hoe origineel eigenlijk de flora

en fauna nog is? Bovendien zou deze rigide op-

vatting elke spontane vestiging van nieuwe le-

vensvormen in de kiem smoren.

Er schuilt echter een addertje onder het gras.

Chileense en Grote Flamingo’s beschouwen el-

kaar zo zeer als soortgenoten dat zij er niet voor

terugdeinzen om met elkaar te hybridlseren. In

dierenparken komt dit verschijnsel regelmatig
voor, omdat verschillende soorten flamingo’s
door mensen bij elkaar in een verblijfworden ge-

zet. Er is dus sprake van een zekere dwang.
Maar ook zonder die dwang blijken flamingo’s

spontaan gemengde paren te vormen. In de

broedkolonie in het Zwillbrocker Venn is dat al

zeker twee keer gebeurd. In 1989 slaagde zo'n

paar er in een jong groot te brengen. Het ei van

het gemengde paar uit 1993 bleek onbevrucht te

zijn.

Op zich zou zo’n incidentele hybride nog niet zo

erg zijn. Dat komt bij meer vogels voor. Ze ver-

dwijnen vanzelf weer, want hybriden zijn in prin-

cipe onvruchtbaar. Chileense en Grote Flamin-

go’s blijken echter zo nauw verwant te zijn, dat

hun hybriden in staat zijn om zich verder voort te

planten(Treep 1993, niet gepubl.). Het is niet uit-

gesloten dat hybridisatie in de toekomst vaker op

Tweejuvenlele ChileenseFlamingo's, Bolwerksweiden, 22 September 1990. Aande ringen bleek te zlen datde twee vogels eer-

der dat Jaar waren geboren en gerfngd In het Zwillbrocker Venn. Foto: Rene Wijnbergen



217Het Vogeljaar 42 (1994) 5

zal treden. De verhouding tussen de aantallen

Chileense en Grate Flamingo’s zou er op den

duur toe kunnen leiden dater een soort meng-

vorm gaat ontslaan. Wat er van de hydride uit

1989 is geworden, is niet bekend. Waarschijnlijk

heeft hij het niet gered. Toch is dit een zaak die

wel in de gaten moet worden gehouden, want

ook vanuit de Camargue komen berichten over

gemengde paren (Cezilly & Johnson 1992).

Rui en voedsel

Hoewel er de laatste jaren meer bekend is ge-

worden van de flamingo’s in Nederland en Duits-

land, blijven er toch nog belangrijke vragen

bestaan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de rui?

Zelfs voor flamingo-experts is dat geen uitge-

maakte zaak. Soms wordt aangegeven dat fla-

mingo's hun slagpennen in een keer allemaal

verliezen en dus korte tijd niet kunnen vliegen.

Anderen zeggen dat de slagpennen om beurten

worden gewisseld en weer anderen beweren dat

slecht een keer in de twee jaar wordt geruid. Er

wordt ook verondersteld dat de rui samenhangt

met wel of niet betrokken zijn bij het broeden en

de mogelijkheid om direct bij de broedkolonie

voedsel te vinden (Johnson et al 1993). Maar hoe

verloopt de rui bij de Nederlands-Duitse flamin-

go’s?
Een even grate vraag bestaal op het gebied van

de voeding. ledereen weet dat flamingo’s in zout

water leven. De beelden van de flamingokolo-

nies in de sodameren in Afrika en de zoutwinge-
bieden in Frankrijk en op Bonaire zijn bekend.

Dat het de flamingo’s niet om het zout gaat,

maar om de prooidiertjes die juist in het zoute

water in grate aantallen voorkomen, is ook wel

bekend. Maar hoe lukt het de flamingo’s in onze

omgeving, in het meestal zoete water, om hun

kostje bij elkaar te scharrelen? Aangenomen
mag worden dat bijvoorbeeld een gebiedals de

Krammer-Volkerak de laatste jaren zo aantrekke-

lijk is geworden voor flamingo’svanwege de aan-

wezigheid van grate hoeveelheden Ruppia Rup-

pia maritima maritima, waarvan de flamingo’s de

zaden eten (Verhoeven 1980), watervlooien en

roeipootkreefljes (Sterna 1993). Maar niemand

weet het zeker.

Het is duidelijk dat aan deze interessante vogels

nog genoeg valt te onderzoeken.

Summary
Since the beginningof the seventies groups of flamin-

gos established themselves in Dutch waters. Mostbirds

are Chilean Flamingos Phoenicopterus chilensis and it

is assumed that they escaped or were set free from cap-

tivity. Their numbers keep stable through the years. It is

quite possible that the breeding colonyof free living fla-

mingos in the Zwillbrocker Venn (Germany) which was

formedin 1983 is successful enough to cope with the in-

evitable losses.

In the years before some limes single flamingos were

observed in the Netherlands, but generally they disap-

peared in short time. It canbe assumed that they were

wandering Greater FlamingosP. ruber roseus.

From the mid-eightiesa substantial increase in numbers

of the Greater Flamingos in Dutch waters could be re-

corded. In 1993 Greater Flamingos also bred in the

Zwillbrocker Venn and young were raised. It cannot be

ruled out that at least some of the Greater Flamingos

are from wild origin. It is notyet known whetherall Grea-

ter Flamingo’s hibernate in the Netherlands and whe-

ther this is a definite settle.

J.M. Treep, De Leek 30, 9411 MK Beilen, 05930 - 25 485.
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