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Spreeuwenspektakel

Hanneke Huiskamp bericht: ‘De schoon-

heid van dit spreeuwenballet willen die

mensen blijkbaar niet zien. Je kunt toch,

net als bij vorst, even je heilige koe

afdekken met een stuk plastic. Bij ons

gaat de spreeuwenstand hollend achteruit.

Met dank aan de moderne landbouw-

technieken’. Ook de auteur van dit artikel

moet helaas vaststellen dat Spreeuwen in

de Wieringermeer in aantal afnemen. Goed

dat Sovon de MUS-telling organiseert. Dit

Meetnet van Urbane Soorten kan laten

zien hoe het met de ontwikkeling van de

stedelijke soorten gaat [http://

www.sovon.nl).

Een moeder van zestig? Het kan

De oudst bekende vogel in de Verenigde
Staten is de Laysanalbatros met de naam

‘Wisdom’. Zij is gezien met een jong

vogeltje. Op http://news.bbc.co.uk/earth/
hi/earth_news/newsid_9419000/

9419812.stm staat een verhaal daarover.

De foto van de albatros met haar pas

uitgekomen jong op deze website is

genomen door wetenschappers van de

Geological Survey (USGS) groep. Zij
waren op het Midway Atol in het

natuurreservaat in het noorden van de

Stille Zuidzee. De vogel werd geringd in

1956 terwijl zij een ei aan het uitbroeden

was.

Normaliter gaan Laysanalbatrossen pas

broeden als ze acht of negen jaar oud zijn.
Deze vogel is dus bijna aan haar AOW toe.

Bruce Peteijohn, van het Patuxent Wildlife

Research Center in Laurel, Maryland,
vond dat de vogel er geweldig uitziet. Je

doet er het stilzwijgen toe als je ziet dat

deze oude dame nog jongen voortbrengt.

Op zich is er aan het ringen sedert de jaren

zestig niets veranderd, maar de kennis die

wij via het ringen hebben gekregen, is

enorm toegenomen.
De wetenschappers schatten dat Wisdom

waarschijnlijk wel dertig tot vijfendertig

jongen gedurende haar leven heeft

Op YouTube kan men een

film bekijken van een

spreeuwenwolk in de

Utrechse wijk Hoograven.

Van wolken Spreeuwen, die in een ge-
sloten geheel allerlei figuren maken, heb

ik in aflevering 84 van deze rubriek al

melding gemaakt. Zelf kan ik er niet

genoeg van krijgen, zo boeiend is het om

ernaar te kijken. Via http://

www.youtube.com/user/tuurhoffmann
komt u bij een YouTube-filmpje. U kunt

daarmee op elk willekeurig moment

genieten van de fraaie figuren die de

Spreeuwen maken. Het filmpje is opge-

nomen in de buurt van Utrecht. De schat-

tingen zijn dat het wel om zestig- tot

zeventigduizend vogels gaat. Niet

iedereen was blij met deze grote groep.

Vogelpoep!
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uitgebroed. Albatrossen leggen
slechts één ei per jaar en de meeste

tijd in het jaar gaat heen met het

uitbroeden en voeren van hun

jongen. Hoewel volwassen alba-

trossen een paar voor het leven

vormen, is het niet bekend of deze

oude dame dezelfde partner in

deze periode heeft gehad.

Voetbal en vogels
Laurens van der Vaart uit Midden-

meet wijst op een merkwaardige
zaak: ‘Luis Moreno, middenvelder

van Deportivo Pereira - een laag-

vlieger in de Colombiaanse

competitie - riskeert een gevan-

genisstraf. De Panamese voetballer

gaf in het uitduel met Atlético

Junior een trap tegen een uil. Het

dier is de mascotte van de club uit

Barranquilla. De uil leeft op het

dak van het Roberto Meléndez

Stadion en tijdens wedstrijden van

Atlético Junior mag het dier graag

over het veld zweven. Door een

ongelukkig toeval werd de uil

echter geraakt door een bal en

bleef verdwaasd op de grasmat

liggen. Moreno toonde weinig

compassie met het versufte beest

en trapte de uil zonder pardon het

veld af. Dit tot woede van de fans

van de thuisclub’. Moreno

verklaarde na afloop: ‘Ik wilde het

dier alleen maar verwijderen opdat

hij niet door nóg een bal geraakt
zou worden, maar de manier

waarop was wat ongelukkig. Ik

hoop dat de Atlético-fans het me

vergeven.’ Behalve een twee-één-

nederlaag, kan de 29-jarige
middenvelder wellicht nog een

veroordeling tegemoetzien. In

Colombia staat voor dierenmis-

handeling een straf die kan

variëren van een forse boete tot 45

dagen gevangenisstraf. Kijk ook

op de volgende link: http://
www. vi.nl/Achtergronden/ln-de-

kantlijn/196238/Panamese-

voetballer-ziet-versufte-uil-aan-
voor-bal.htm.

Ganstrekken

Een veel dwazere gebeurtenis is het ganstrekken

tijdens het jaarlijkse carnaval in Grevenbicht. Dit

gebeurt elk jaar op camavalsdinsdag. Ruiters

moeten de kop van een dode gans aftrekken. De

gans hangt ondersteboven aan een stellage waar

ze met hun paard onderdoor rijden. Om te

voorkomen dat de eerste de beste ruiter de kop al

in handen heeft, wordt het dier van tevoren

verstevigd. Dat gebeurt met touw dat om de nek

en daarna in een lus over de snavel van de gans

wordt gebonden. Die toelichting geeft woord-

voerder Jo van der Sluijs van de folkloristische

vereniging Gawstrekkers Beeg. Middeleeuws!

IJsvogel vangt kikker

Dat is natuurlijk ook niet leuk, voor de kikker,

maar het is de natuur en de vogel weet niet beter.

Kijk op: http://vimeo.com/15835029. Net zo

mooi als de filmpjes die Wim Smeets maakt.

Neem je een apie voor mij mee?

Die vraag is vroeger door veel Nederlandse

kinderen en familieleden gesteld als vriend of

vader naar de Oost ging. Voor zover een papegaai,
een aapje of kameleon de reis overleefde, liet men

in geuren en kleuren de buren meegenieten van

dit bijzondere dier. In Australië, Noord- en Zuid-

Amerika, maar natuurlijk ook op andere plaatsen
in de wereld komen dieren van elders voor die

leuk zijn of juist problemen geven.

De oudste Amerikaanse vogel, een albatros, bracht naar

schatting in haar leven wei 35 jongen groot.
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Wilfred Reinhold maakt zich zorgen over de

invasie van exoten. Hij deelt die zorg met ons op

de website http://www.invasieve-exolen.nl/. Ook

heeft hij een filmpje laten maken, waarin deze

zorg wordt getoond: http://www.youtube.com/

watch?v=6K4lAJQekgo.watch?v=6K4lAJQekgo. Als ik naar mijn zoon in

Amsterdam ga, dan vliegen de Halsbandparkieten
in groten getale over onze hoofden en iedereen

geniet daarvan. Natuurlijk zijn er ook plant- en

diersoorten die wij niet willen hebben. Daarvoor

strijdt Wilfred. Zijn zorg zullen wij met gepaste

aandacht volgen. Of wij globalisering tegen
kunnen houden?

Nieuwe zeevogelsoort

Op de webstie van de Los Angeles Times van 4

maart 2011 wordt melding gemaakt van een

nieuwe soort stormvogeltje. Het is voor het eerst

in 89 jaar dat er weer op zee een nieuwe vogel-

soort is ontdekt. Peter Harrison, de auteur van het

boek ‘Seabirds’ (1983), had tijdens
een expeditie foto’s genomen van

een stormvogeltje dat lijkt op een

Witbuik- of Zwartbuikstormvogel.
De foto’s werden genomen voor de

kust van Chili ter hoogte van

Puerto Montt. Harrison liet de

wereld weten van de vondst

tijdens een bijeenkomst van het

San Diego vogelfestival. Het is 55

jaar geleden dat er een nieuwe

zeevogelsoort werd ontdekt.

Harrison zegt dat ‘de vogel
behoort tot een populatie die ook

door Darwin niet is opgemerkt.
Darwin voer een eeuw tevoren op

dezelfde plek. Het gaat niet om

een klein aantal exemplaren,

volgens Harrison, maar er komen

in het gebied wel duizenden van

deze vogels voor. En dat terwijl er

heel wat cruiseschepen varen en

ook vracht- en vissersschepen. Dat

doen zij op een relatief geringe
afstand van de kust.

Wetenschappers van de Univer-

siteit van Chili in Santiago doen

onderzoek aan de soort. Dat gaat

tegenwoordig natuurlijk ook met

DNA-technieken. Gek dat deze

soort nu pas is ontdekt. Als dat op

Borneo was geweest of in het

Amazonegebied dan was dat voor

te stellen. Zie op: http://

latimesblogs.latimes.com/Ianow/
2011/03/scientists-announce-

discovery-of-new-species-of-

seabird-the-first-in-89-years-.html.
Amoud van den Berg wijst ons

erop dat het de vogels betreft

waarvan foto’s en een artikel zijn

gepubliceerd in een artikel in

jaargang 31 (2009), pagina’s 218-

223 van Dutch Birding. De auteurs

zijn Dowdall, Enright, Fahy,

Gilligan, Lillie & O’Keeffe

(‘Unidentified storm petrels off

Puerto Montt, Chile, in February

2009’). Het nieuws van de Los

Angeles Times was dus al een

tijdje oud. Niettemin toch interes-

sant. Harrison zal dit jaar voor

Dutch Birding ook een artikel

publiceren over zijn bevindingen.

Op YouTube is te zien hoe een Ijsvogel jacht maakt op
insecten en andere prooien, maar ook hoe deze rustig
zittend op een tak een kikker verorbert.

Sommigen maken zich zorgen over het voorkomen van

steeds meer exoten. Over dat onderwerp werd een

animatiefilm gemaakt en op YouTube geplaatst.
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Vogels herkennen in het veld

In het veld hebben wij natuurlijk

onze veldgidsen bij ons. Een

vogelsoort die problemen geeft,
wordt opgezocht. Maar lang niet

altijd lukt het dan om de vogel te

identificeren. Als je ook nog naar

plantjes kijkt en insecten en

zoogdieren op naam wil brengen,
wordt het een gesjouw. De iPad

lijkt de oplossing te brengen. Als

je in het veld met hulp van de iPad

op zoek gaat naar bijvoorbeeld

http://www.birdid.no/index.php,
kun je veel meer informatie

krijgen over vogelsoorten en

zoogdieren dan via een stapel
boeken in de rugzak. Dit lijkt wel

de ontwikkeling te zijn. Er zijn
diverse programma’s die als

zogenaamde ‘app’ (applicatie) op

een telefoon (smartphone) of

‘tablet’ gezet kunnen worden. Je

hebt dan iets kleins om mee te

kunnen zoeken. Een probleem is

nog wel dat het functioneren van

deze hulpmiddelen afhankelijk is

van een accu. Ook moet er

dekking zijn van een netwerk voor

draadloos internet. Soms kun je
dus toch maar beter blijven zeulen

met die ouderwetse boeken!

Sneeuwpanter

Sneeuwpanters zijn zoogdieren,

maar in Mongolië willen ze er

liever heel veel dure bontjassen
van maken. De regering van

Mongolië had onlangs de jacht op

Sneeuwpanters legaal gemaakt.
Het argument was dat men

onderzoek wilde doen naar dit

fraaie dier. Als een reactie op het

besluit werd gevraagd om de

petitie te tekenen die duidelijk

moest maken dat er veel

tegenstand was. Kijk op: http://

www.birdsmongolia.blogspot.com.
In maart hadden al zoveel mensen

de petitie getekend dat de

overheid in Mongolië het plan
heeft ingetrokken. Mooi werk.

Reactie

Johan Stuart, de communicatie-

medewerker van Landschap

Noord-Holland, stuurde mij een e-mailbericht

waarin hij meldde dat het leuk is om aandacht te

besteden aan het roerdomponderzoek in het

Ilperveld. De vogels zijn te volgen via http://

www.roerdomp.info. De vrouwelijke Roerdomp

‘Elly’, maakte in het voorjaar een spectaculaire
snelle vlucht vanuit Gambia terug naar het

broedgebied. Ze kan ook via Twitter worden

gevolgd. Zoek op #roerdomp. Het is de bedoeling

om in het voorjaar van 2011 weer een aantal

Roerdompen te voorzien van een zender. Die

zullen dan in 2012 ook te volgen zijn.

Wikipedia
Dick Bos meldde mij dat hij medewerker is van

Wikipedia. Zelfmaak ik veel gebruik van deze

intemet-encyclopedie. Dick wil de lezers laten

weten dat er zeer veel goede inhoudelijke bij-

dragen aan de Wikipedia zijn maar dat er over de

ornithologie en over vogelsoorten nog heel wat

geschreven zou kunnen worden. ‘Wikipedia is een

gemeenschapsproject, dat alleen kan slagen (in

kwantitatieve, maar vooral ook in kwalitatieve

zin), als zoveel mogelijk deskundigen hun

bijdrage daaraan willen leveren. Vanzelfsprekend
ben ik graag bereid om één en ander nader toe te

lichten en belangstellenden op weg te helpen. Ik

opereer (als één van de weinigen, overigens) op

Wikipedia onder m’n eigen naam: Dick Bos:

http://nl.wikipedia.0rg/wiki/Gebruiker:Dick_B0s.'
Dick heeft behalve over een aantal vogelsoorten

Na vele jaren ontdekten Amerikanen weer een nieuwe

zeevogelsoort. Het is opmerkelijk dat deze soort, die

voorkomt in een gebied dat ook door Charles Darwin al

was bezocht, nog niet eerder ontdekt was.
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ook stukjes geschreven over bekende

ornithologen, zoals Luuk Tinbergen, Karei

Voous en Rudi Drent, maar hij schreef ook

over diverse andere onderwerpen. Zie

bijvoorbeeld: http://nl.wikipedia.org/

wiki/Luuk_Tinbergen; http://
nl.wikipedia. org/wiki/
Willem_Hilbrand_van_Dobben; http://

nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Drijver; http://

nl.wikipedia.org/wiki/Karel_H._Voous en

http://nl.wikipedia.org/wiki/
Rudi_H._Drent.

Mocht u mij op zaken willen attenderen of

naar aanleiding van bovenstaande

reageren dan kunt u mij bellen of

schrijven. Mijn website vindt u op; http://

www.petercmeijer.nl. Hier vindt u een link

naar het Vogeljaar en de genoemde links

uit de rubriek ‘Vogels kijken langs De

Digitale Snelweg’. Ook de websites van

vogelaars en vogelorganisaties kunt u

daar vinden.

P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, (0227) 50 35 59,

e-mail: digitalesnelweg@petercmeijer.nl.


