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Wilde Eend lust pad

Paling eet zich een weg

Een Paling eet zich een weg....

door een Roerdomp wel te

verstaan. Een minder vrolijk

plaatje hiervan is te zien op: http:/

/cyberbirding. uib. no/nof/galleri/

spesial/20060417.php. Menigeen
zal een Blauwe Reiger met een

dikke Paling hebben zien wor-

stelen, maar nu overleeft de Paling

na consumptie. Wie van de twee

had er nu last van congestie?

Grote Ivoorsnavelspecht blijft

gemoederen bezighouden
Internet is toch een prachtig
medium. De Grote Ivoorsnavel-

specht Campephilus principalis
uit de Verenigde Staten blijft de

gemoederen bezighouden. Heeft

men bewijzen dat de vogel nog te

vinden is of niet? Zoals ik eerder

in deze rubriek heb gemeld, zijn er

mensen die erin geloven, maar er

zijn nog steeds ongelovigen. Het

blijft dus een mysterie en daarmee

kun je heel wat mensen boeien.

Dan Brown met zijn Da Vinci-code

weet daar alles van. Leuk dat

Wilde Eend met een Pad bij de Berkmeerdijk te Obdam.

Foto: Nol Ploegmakers.

Een minder vrolijkmakend plaatje van een Paling die zich

door een Roerdomp eet.

Grote Ivoorsnavelspecht (links) en Noord-Amerikaanse

Helmspecht (rechts).
Bron: Internet. De afbeeldingen zijn van M. John Schmitt,

Cornell Lab of Ornithology.

Nol Ploegmakers maakte op 19

maart 2006 in Oude Niedorp een

foto van een Wilde Eend die bezig
was een volwassen pad te veror-

beren. Dat Wilde Eenden alleseters

zijn, is allang bekend. Zelfs een

Paling willen ze verschalken. Het

is natuurlijk altijd geweldig om

zoiets in de natuur te zien en ook

vast te kunnen leggen. De foto

stond in ‘het Vogelnieuws’ dat

door Laurens van der Vaart te

Middenmeer wordt gemaakt.
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‘onze spechtenman
’

Martjan
Lammertink bij de groep van de

ontdekkers zit. Johan van der

Wonde wijst ons op de volgende
website: http://
www. birds.cornell.edu/ivory/

rediscovery/support/
intro#IBW_RealT. /üs u zich mee

laat nemen met de onderzoekers

via deze link dan lijkt het alsof u

zelf in het gebied aanwezig bent.

Wij zien David Luneau Jr. in een

bootje zitten en rechts van hem is

een aantal bomen te zien. Tussen

de stammen door vliegt er opeens
een vogel weg. De manier waarop

de vogel vliegt doet denken aan

een Hop of aan een Zwarte Specht.
Een wapperende vlucht. Wij zien

veel wit in de vleugel en voor de

onderzoekers kan het zijn dat hier

een Noord-Amerikaanse Helm-

specht Dryocopus pileatus

(Pileated Woodpecker) te zien is.

De opname is op de website ook in

slow motion te zien. Uitvoerige

analyse volgt en aan de hand

daarvan kunnen de onderzoekers

niet anders dan concluderen dat

het de Grote Ivoorsnavelspecht
betreft. Is het mysterie nu opge-

lost? Zeker niet. De onderzoekers

gaan door met het verzamelen van

bewijzen.
In het tijdschrift ‘The Ank’ (Vol.

123, No. 1, January 2006), van de

Amerikaanse Ornithologische
Unie (jhttp://www.aou.org/)

publiceerde Jerome Jackson een

artikel over de Grote Ivoorsnavel-

specht. De titel van het artikel is:

‘Perspectives in ornithology’:

Ivory-billed Woodpecker

(Campephilus principalis): hope,
and the interfaces of science,

conservation, and politics’. Hij
benoemt zaken die het mysterie in

stand houden. Hij gelooft er zelf

namelijk niet in. Via de volgende
link: http://www.aou.org/

perspl231.pdf kunt u het artikel

vinden. Met dank aan Jan van de

Laan die zelf wel een ‘gelovige’ is.

Bij zijn groep sluit ik mij graag

aan.

Verder nieuws over de soort: http:/

/www. birds.cornell.edu/ivory/field/encounters of

http://billismad.tripod.com/

mysearchfortheivorybilledwoodpecker/
index.html.

Op http://www. birds.cornell.edu/ivory/field/

from_field_html/whitePIWO staan foto’s van de

specht die Martjan Lammertink maakte. Nu lijkt
het toch weer veel beter, maar dan komt het blad

Science met commentaar:

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/311/
5767/1555a. Suddert het uitsterven van deze

soort net zo na als dat van de Dunbekwulp, zo

vraagt Arnoud van den Berg zich af? Misschien

wel. Dit mede naar aanleiding van de kritische

opmerkingen gemaakt door Sibley over de specht.
Maar toch... het mysterie blijft.

Vogeltrek voorspellen

Voorspellingen doen over vogeltrek kan via de

link: http://meridian.science.uva.nl/bambas2/

index.php.
De getoonde kaarten op deze website geven de

dichtheid aan van vogels. Daarmee worden

piloten van vliegtuigen geïnformeerd. Er wordt

een voorspelling gemaakt op basis van de trek

van 62 soorten vogels. Weersvariabelen worden

benut en op basis hiervan kunnen piloten de

risico’s schatten bij het vliegen tijdens perioden
van grote trek.

Fraai

In België is een zeer uitgebreid rapport over

bescherming van akkervogels gepubliceerd onder

de titel; ‘Van de stakkers van de akkers naar de

helden van de velden’.

Het bestand is te downloaden via; http://

www.inbo.be/docupload/2427.pdf Het rapport is

geschreven door het Instituut voor Natuurbehoud

Website van de Kerkuilenwerkgroep.
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en kwam tot stand met steun van

de provincie West-Vlaanderen.

Interessante websites

Wie de ontwikkelingen van de

Visarend in Nederland wil volgen,
kan nog steeds terecht op de

website van Ruud Kampf: http://
www. rekel, nl/visarenden.

Albatrossen zijn in gevaar, zoals al

eerder in aflevering 53 van deze

rubriek is gemeld. Veel gegevens

zijn te vinden op: http://
www.savethealbatross.net.

Harvey van Diek heeft zijn eigen
website: http://

www.harveyvandiek.nl/.
Brenda Veen en Michel Veldt laten

ons genieten van hun reizen op:

http://www.pbase. com/

brenda_michel.

Te laat, maar als u de links op mijn
website tijdig heeft bekeken heeft

u broedende Kerkuilen kunnen

bewonderen. Op mijn website

vermeld ik de links waarop

broedende vogels te volgen zijn.
Deze link is; http://

www. kerku Hen werkgroep-

flevoland.nl. Ook al is de broed-

tijd nu voorbij, is er daarop nog

veel te lezen over deze soort.

Handige websites

Voor reisverslagen over de wereld:

http://www.travellingbirder. com/

default.php

Mocht u mij op zaken willen

attenderen of naar aanleiding van

bovenstaande reageren, dan kunt u

mij bellen of een e-mail sturen.

P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB

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

meijerpc@quicknet.nl.

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 vogelorgani-
saties. Zowel de links uit de afgelopen

afleveringen als die van de nog komen-

de afleveringen vindt u er. Links die niet meer actief zijn,
worden eens per jaar verwijderd.

Inzenden vogelfoto’s voor

Vogelkalender 2008

In 2008 zal weer de traditionele veertien-

daagse Vogelkalender verschijnen. De Stich-

ting Het Vogeljaar nodigt vogelfotografen uit

om voor deze uitgave hun mooiste vogelfoto’s
in te zenden. U kunt daarvoor behalve van

dia’s ook gebruikmaken van digitale bestan-

den, De dia’s of bestanden moeten uiterlijk
vóór 1 december 2006 in het bezit zijn van

Wim Werkman, Boterbloemstraat 20, 5321

RR Hedel, (073) 599 19 67,

e-mail: wawerkman@hotmail.com

Afbeeldingen van vogelsoorten die de voor-

afgaande vijf jaar reeds op de Vogelkalender
stonden, worden voor het volgende jaar niet

opgenomen. Opnamen in Nederland gemaakt
krijgen extra waardering evenals vogelsoorten
die de laatste vijftien jaar niet op de kalender

hebben gestaan.

De algemene voorwaarden, aanwijzingen voor

het aanleveren van digitale bestanden en een

volledige lijst van vogelsoorten die niet moe-

ten worden ingezonden kan men aanvragen

bij Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bun-

schoten, (033) 298 31 47,

e-mail: smeets.foto@casema.nl. of bij Wim

Werkman (adres zie boven).

Op de website travellingbirder.com vindt men reisverslagen
van over de hele wereld.


