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Vogellijsten

Grauwe Klauwier

Het was een fantastische mededeling dat de

Grauwe Klauwier na 26 jaar in2005 in het

Noord-Hollands Duinreservaat had gebroed.
Een camera die bij het nest geplaatst werd,

had kennelijk geen invloed op de voortgang

van het broedgeval. Welke prooien er zoal

naar de jongen gebracht werden, is te zien

op: http://www.burger. Science,ru.nl/

klauwier/. Verder zijn er onder andere

prachtige opnames van de omgeving en van

een opgeprikte Aardhommel te vinden. De

vragen die op de website gesteld worden,

zijn: Is dit ene paartje de voorbode van een

terugkeer van de klauwier in de Nederlandse

duinen? Heeft het gevoerde begrazingsbe-
heer door natuurbeheerderProvinciaal

Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN )
met schapen geleid tot een toename van

grote insecten en hagedissen, het belangrijk-

ste voedsel van de klauwieren?

Een groot evaluatieonderzoek in het kader

van het Overlevingsplan Bos en Natuur

(OBN), gecoördineerd door de Unie van

Bosgroepen en in nauwe samenwerking met

de waterbedrijven PWN, Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland en Waterleidingbedrijf
Amsterdam, zal op deze en andere vragen de

komende jaren antwoord moeten geven.

Naast PWN-ecoloog Rienk Slings is ook

grauweklauwierenonderzoeker Hans

Esselink erbij betrokken.

Ransuil en Meerkoet

Op het Eurobirdnet Nederland is diverse

malen geschreven over een Ransuil die als

een Meerkoet roept. Rombout de Wijs heeft

zich in deze materie verdiept. Hij komt tot

de conclusie dat de gedachte aan een Rans-

uil bij dit geluid niet realistisch is. Omdat dit

via deze rubriek lastig is te illustreren, wijs
ik graag op: http://www.home.zonnet.nl/

myotis/uilkoet.htm. Meermalenheeft

geluidenman Magnus S. Rob ons erop

gewezen dat wij van sommige geluiden
zeker menen te weten om welke soort het

gaat (bijvoorbeeld Roodkeelpieper), maar

dat hij de afgelopen jaren bij vele opnamen

niet altijd tot een eenduidige conclusie

kwam. Vaak is dus verwarring mogelijk. Ons

geluidenrepertoire zal daardoor mogelijk
herzien moeten worden. Gelukkig is men

bezig met een nieuwe serie geluidsmateriaal.
Naar aanleiding van de opmerkingen van

Rombout melden vogelaars dat ze soms

gelijktijdig een Ransuil en een Meerkoet

zagen en sterk de neiging hadden de meer-

koetenroep aan de Ransuil toe te schrijven.
Zo meldt Lex Peeters uit Netersel (N.-B.) dat

hij de meerkoetenroep in zijn omgeving
hoorde en dat Meerkoeten en Waterhoenen

een biotoop hebben die op 3 km afstand ligt.

Jacques Ruinaard herhaalt de discussie via

e-mailtjes van de afgelopen tijd. Er zijn

duidelijk twee opvattingen die beide

verklaard kunnen worden. Of de Ransuil

echt roept als een Meerkoet moet aan de

Regelmatig is er vraag naar lijsten van alle

vogels van de wereld. Soms gaat het om

avifaunistische lijsten van gebieden en soms

om actuele lijsten van soorten en ondersoor-

ten. John Penhallurick uit Australië houdt

een website bij met vogelnamen in het

Duits, Frans en Spaans. Ook kun je op zijn
website de lijst met vogelnamen vinden die

de auteurs Sibley en Monroe aan de vogel-
families geven. De pagina’s bevatten heel

veel gegevens die van belang kunnen zijn
voor vogelaars die zijn geïnteresseerd in

gebieden voorbij onze eigen landsgrenzen.

Kijkt u eens op: http://worldbirdinfo.net.
Jan van der Laan heeft op zijn website onder

andere de Checklist van de Vogels van de

Wereld door James F. Clements staan. Zie:

http://www.ibispub.com/updates.html.
Clements is in juni 2005 gestorven en nu is

er een laatste versie van deze lijst met

daarop meer dan 10.000 soorten. Een

overzicht van lijsten op de website van Jan is

te vinden op: http://www.j.vdlaan.freeler.nl/
Checklists/. Zijn thuispagina is te vinden op:

http://www.j.vdlaan.freeler.nl/.
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hand van opnames en zichtwaarne-

mingen verklaard worden. Dat lijkt
de eindconclusie. Boeiend is die

natuur wel.

Grote Ivoorsnavelspecht
Over de waarnemingen van de

uitgestorven gewaande Grote Ivoor-

snavelspecht is heel veel geschre-
ven. Zoveel dat het ondoenlijk is de

totale discussie weer te geven. Er

zijn mensen die erin geloven en

anderen die denken dat de video-

opnames die zijn gemaakt wel wat

laten zien, maar of dat deze vogel
is? Wie beschikt over internet kan

over de gevoerde discussies meer

lezen via; http://groups-

beta.google. com/group/rec. birds/

browse_thread/thread/

05e68649afd93f24/
50199d5287a66c41#50I99d5287a66c4I.

In de New York Times is een artikel

verschenen dat aangeeft dat de

waarneming wel degelijk een Grote

Ivoorsnavelspecht betreft. In het

nummer van 1 augustus 2005 staat

het verslag waarin gemeld wordt dat

zelfs de grootste scepticus is over-

tuigd van de feiten. De Grote

Ivoorsnavelspecht blijkt niet uitge-
storven. Dat is toch sensationeel.

Een samenvatting van het verhaal

over deze ontdekking is te lezen op:

http://www.nytimes. com/2005/08/

Ol/science/earth/Olcnd-

bird.html?ex=

1123560000&en=e2c82b27d6bc

8f07&ei=5070&emc=etal. Het is

mogelijk dat u dient in te schrijven
als lezer van de New York Times.

Dat kan kosteloos. Overigens heeft

inmiddels ook de Audubon Society
van Arkansas, de instantie die alle

waarnemingen voor de staat

registreert en controleert, bekend

gemaakt dat de waarneming
officieel erkent is (zie; http://www.

ARBIRDS.ORG).
Hieronder een samenvatting van het

artikel in de New York Times.

Het is nauwelijks te achterhalen hoe

vaak deze mythische vogel, de

grootste Amerikaanse spechten-
soort, is gebruikt als het bewijs dat

als de bossen verdwijnen daarmee

ook vogelsoorten uitsterven. De ene keer werd

aangenomen dat de soort was uitgestorven. Dan

weer werden er opeens toch nieuwe waarnemingen

gedaan en nu is de soort opnieuw gevonden. Er was

een opname bij uit 1935 van de ‘US. Fish and

Wildlife Service’. Er waren video-opnames en foto’s

op de website http://www.ivorybill.org. Wat voor

bioptoop de vogel bewoonde is te vinden op http://

www.nature.org. Er is zelfs een foto van de habitat

van de soort gemaakt met behulp van een satelliet

van de NASA. Deze afbeelding is te vinden op:

http://www.earthobservatory.nasa.gov. Nu stemmen

de meest sceptische ornithologen in met het feit dat

de soort nog niet is uitgestorven. Zij onderschrijven
dat er minstens twee nog levende exemplaren zijn in

het reservaat van de rivier de Cache in de staat

Arkansas. Richard Prum, als ornitholoog werkzaam

aan de Yale Universiteit, was zeer sceptisch. Hij had

de onderzoekers uitgedaagd met goede bewijzen te

komen. Hij is er nu sterk van overtuigd dat er nog
een paartje in het gebied leeft. Mark Robbins, als

ornitholoog verbonden aan de Universiteit van

Twee voorbeelden van genoemde websites over de Grote

Ivoorsnavelspecht
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Kansas, die ook tot de critici

behoorde, luisterde samen met een

student naar de opnames en hij

geeft aan dat beiden stomverbaasd

waren en overtuigd van de echtheid

van de opnames. De opnames

werden verzorgd door het Cornell

Lab of Omithology.
In mei 2005 publiceerde een groep

wetenschappers een artikel over de

herontdekking van deze soort. De

foto’s van de video-opname waren

echter te vaag om de critici te

overtuigen. Drie kritische weten-

schappers schreven in een artikel

waardoor zij niet overtuigd waren.

Het waren de wetenschappers: dr.

Prum, dr. Robbins and Jeremy

Jackson, een zoöloog verbonden

aan de Gulf Coast Universiteit van

Florida. Vooraanstaande experts,
zoals David Sibley en Kerm Kauf-

man, beiden auteurs van vogel-

gidsen, gaven toe dat de bewijzen
uit het artikel ook hen niet over-

tuigden. Ondertussen stuurde een

team van het Comell Laboratorium

geluidsopnames naar Prum en

Robbins. Prum moest toegeven dat

deze opnames zo overtuigend waren

dat hij en Robbins hunkritiek

introkken. Het karakteristieke

nasale ‘kent’-geluid en de dubbele

roffel tegen een boom hadden hen

overtuigd.
De gebrekkige video-opname, die

tot nu toe het sterkste bewijs was

voor de aanwezigheid van de Grote

Ivoorsnavelspecht, had slechts

betrekking op één vogel, De

geluidsopnames echter waren

gedurende verscheidene maanden

gemaakt in het reservaat dat net ten

zuiden van de Cache-rivier lag. En

juist deze opnames toonden aan dat

er een zekere broedpopulatie

aanwezig moest zijn. ‘Wij hadden

allen het gevoel dat het gebied langs
de White River het hart van de

biotoop was en dat de soort zich van

daaruit zou verspreiden,’ aldus Sam

Hamilton, die regiodirecteur is van

het zuidoostelijke deel van de ‘Fish

and Wildlife Service’. Tevens is hij
voorzitter van de groep die een

beschermingsplan voor de soort

ontwerpt. Hij was zeer ingenomen met de

overeenstemming onder de wetenschappers dat de

opgenomen geluiden door de Grote Ivoorsnavel-

specht voortgebracht zijn.
Het gebied is 160.000 ha groot en de beheerder

Larry Mallard ziet in de herontdekking van deze

spechtensoort, evenals de terugkeer van andere

vogelsoorten, waaronder de Amerikaanse Zeearend,

het succes van het gevoerde beleid. ‘De Ivoorsnavel-

specht slaat alles,’ zo zegt hij, ‘het is alsof je Elvis

Presley voor je ziet die zegt: “Hier staat de King of

Rock and Roll”.’

Muis eet albatros

De BBC-link http://news.bbc.co.Uk/2/hi/science/
nature/4708899.stm verhaalt hoe muizen op het

eiland Gough een plaag zijn voor jonge albatrossen.

Ze eten de vogels lekker op. De jonge albatrossen

zitten gedurende acht maanden op de grond en

worden dan door de ouders gevoed. Gedurende die

tijd knagen de muizen aan de levende vogels. De

Royal Society of Protection of Birds (RSPB)

waarschuwt dat de albatros die hier voorkomt, op

De ligging van het eiland Gough in de Atlantische oceaan.

De muizen op Gough zijn een bedreiging voor de albatrossen

die op het eiland broeden.
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deze manier wel eens zwaar

bedreigd gaat worden. Weg dus met

de muizen. Dat zal toch ook wel een

endemisch ras zijn en als de

albatros verdwijnt en de muizen

hebben niets te eten, komt de Rode

Lijst voor zoogdieren in beeld. De

albatros kan nog vliegen.

Bidsprinkhaan eet kolibrie

Dat de Bidsprinkhaan wel een

vogeltje lust blijkt uit; http://

birdwatchersdigest. com/site/

backyardbirds/h um mingbirds/

mantis-hummer.aspx. Richard L.

Walkup uit West Chester in de

Verenigde Staten schrijft aan het

vogelblad dat zijn zoon hem riep en

hem liet zien dat een Bidsprinkhaan
een kolibrie te pakken had. Met zijn

linkervoorpoot hield de sprinkhaan
het vogeltje vast. De harde stekels

van de poot stak de sprinkhaan in

het lichaam. Daarna werd een deel

van de vogel opgegeten. Toen de

sprinkhaan genoeg had, schudde hij
met zijn poot zodat de rest van de

vogel op de grond viel.

Ooievaars broeden op golfballen
Dick Jonkers gaf een merkwaardig

gedrag van Ooievaars door. Twee in

de war geraakte Ooievaars in

Sleeswijk-Holstein hebben zich

door een wel heel ongewone broed-

plaats onderscheiden. Zij hebben

golfballen in hun nest gehaald.
Midden op een golfbaan probeerden

zij de kleine harde ballen uit te

broeden, fn één geval hadden de

vogels tien en in een ander nest twee

surrogaateieren in hun nest

gebracht. De golfers hebben meer-

malen vergeefs getracht de Ooie-

vaars tot vertrekken te bewegen.

Deskundigen van het Wildpark
Erholt adviseerden de nesten te

verstoren, maar desondanks kwa-

men de vogels steeds weer terug. De

sporters hebben daarop een klein

hek geplaatst om de Ooievaars

tegen rondvliegende ballen te be-

schermen. Dat de golfballen half zo

groot zijn als ooievaarseieren

scheen de dieren overigens niet te

storen. Ooievaarsdeskundige Udo

Rzymianowich van de Naturschutzbund gaf aan dat

de Ooievaars waarschijnlijk tijdens gevechten met

soortgenoten hun nest zijn kwijtgeraakt en naar

vervanging voor hun broedsel zochten. ‘Het is de

eerste keer dat ik zoiets meemaak,’ verklaarde hij.
Deze ongewone gebeurtenis trok talrijke belang-
stellenden en kreeg veel aandacht van de media.

De albatrossen op het eiland Gough zitten tijdens de broedtijd
zo’n acht maanden op de grond.

Bidsprinkhaan vangt een kolibrie.
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Meer hierover is te vinden op: http:/
/wcm.krone.at/krone/C00/S25/A7/

object_id_30545/hcms/.

Vogelwerkgroep Zeeland

Regelmatig verschijnen er overzich-

ten op; http://

www.birdingzeeland.nl. Volg bij-
voorbeeld de verwijzing naar de

ZSC Nieuwsbrief en u vindt veel

informatieen prachtige foto’s van

waarnemingen in de afgelopen tijd.

Handige pagina’s

Vogelnamen in andere talen zijn te

vinden op: http://www.mumm.ac.be/

~serge/birds/home_nl.html. Het

opzoeken van de Nederlandse naam

aan de hand van de wetenschappe-

lijkenamen of omgekeerd kan op:

http://tekstotaal.com/cvogels-nl-
la.html. Kijk voor het opzoeken van

vogelgeluiden op: http://

audio.search.yahoo.com/. Een

nieuwe website is http://

vogelvisie.nl/. Daarop staan heel

veel vogelsoorten beschreven.

Marco Tijs wees mij hier op. De

wetenschappelijke naam, de plaats
in de systematiek, een foto en een

geluid worden gegeven. Ook kan er

door een keuze voor bepaalde ken-

merken te maken, een soort worden

gevonden.

Mocht u mij op zaken willen

attenderenof naar aanleiding van

bovenstaande reageren dan kunt u

mij bellen of schrijven.

Mijn website vindt u op: http://
members.tripod. com/pcmeijer/
index.html. Via de link het Vogeljaar
surft u naar de startpagina van De

Digitale Snelweg, websites van

vogelaars en vogelorganisaties.
Zowel de links uit de afgelopen

afleveringen als die van de nog

komende afleveringen vindt u er.

Links die niet meer actief zijn,
worden eens per jaar weggehaald.

P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB

Middenmeer,(0227) 50 35 59; e-mail:

meijerpc@quicknet.nl.

Voorbeelden van de websites over Zeeland, Vogelvisie en over

de vertaallijsten voor vogelnamen.


