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Filmpjes kijken

Daarvan ontbrak slechts één plank. De

Kerkuil vloog daar recht opaf. Ik dacht

heel even dat die daar nooit doorheen zou

kunnen vliegen, maar vlak voor de ver-

ticale opening hield de vogel de vleugels

gestrekt en recht omhoog en hij zeilde zo

zonder enige moeite door de smalle gleuf

naar buiten. Dat had hij vast al honderden

keren zo gedaan, maar de timing en

precisie waren echt prachtig om te zien’.

Vleesetende plant eet Koolmees rauw

In ‘WaarMaarRaar.nl’, de opmerkelijkste
krant van Nederland, lezen wij: ‘Op een

kwekerij in West Pennard (Engeland)
kweekt Nigel Hewitt-Cooper vleesetende

De BBC zet fraaie filmpjes op het internet.

Zo bijvoorbeeld één over meeuwen. In het

kort wordt verteld hoe het toch komt dat er

geen ‘zee’meeuwen meer zijn, maar dat er

veel meer meeuwen op afvalhopen te

vinden zijn. Informatie daarover is te

vinden via: http://www.bbc.co.uk/

programmes/b010fqdy. Daar moet u wel

zelf even zoeken naar dit onderwerp. Een

ander filmpje op de BBC website laat zien

hoe een Havik een dicht bos doorkomt.

Met behulp van demonstraties van het

vliegen door gaten van verschillende

grootte en standen kunnen wij zien hoe de

Havik daarbij zijn staart, vleugels en ogen

benut. Schitterend. Kijk op: http://

www.flabber.nl/linkdump/video/havik-
doet-hole-in-the-wall-8645.

Michel Klemann heeft een gelijke erva-

ring met een Kerkuil. Hij schrijft in een e-

mail: ‘Zo was ik ooit eens bij een boer in

Twente met de vraag of er een Kerkuil in

de kast zat.’ ‘Geen idee, ga maar kijken,

maar blijf wel op de steunbalken anders

zak je er doorheen,’ zei de boer. ‘Op de

donkere muffe hooizolder hing aan de

achterkant een kerkuilenkast tegen de

stenen muur. Toen ik er in het donker naar

toe strompelde, vloog er een Kerkuil uit

de kast. Het beest vloog recht naar de

andere kant van de zoldering, waar de

wand bestond uit een verticale betimme-

ring van planken van zo’n 15 cm breed.

Op een film van de BBC op internet is te zien hoe een roofvogel door een gat vliegen kan. Bron: internet
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planten, waaronder een bekende beker-

plant. Na een inspectie van zijn tropische
tuin kwam hij iets heel opmerkelijks

tegen. Eén van zijn vleesetende beker-

planten had een Koolmees gedood en was

bezig om deze ‘op te eten’. De grote

planten eten vaak slangesoorten, hagedis-
sen en muizen en er zijn er ook die ratten

vangen. Dit geeft een indruk van hoe

groot de bekers van deze plant zijn. Toch

is het vangen van een vogel vrij onge-

bruikelijk. De plant komt uit een geslacht

van Nepenthes uit Zuidoost-Azië. Doordat

er vloeistof in zijn beker zit, wordt de

prooi daar naartoe gelokt. Vervolgens

klapt de beker dicht. Men vermoedt dat de

Koolmees voedsel aan het zoeken was en

niet in de gaten heeft gehad dat hij op een

plant heeft gezeten die ook wel een hapje
lust. Eenmaal binnen is er geen ontkomen

meer aan. Vogels zijn over het algemeen
alert op deze dingen en het komt ook

zelden voor dat er zoiets gebeurt. Voor

zover bekend is het ook al eens een paar

jaar geleden in Duitsland voorgekomenin
’. Zie op: http://www.waarmaarraar.nl/

pages/re/65511/Vleesetende _plant_

eet_koolmees_op_.html. Een foto van de

gebeurtenis is te zien op: http://

www. bbc. co. uk/news/uk-england-
somerset-14416809.

Help de Armeense Meeuw in stand

houden!

Mars Muusse wijst ons op een plan dat

Amir, werkzaam bij de Tel Aviv Universi-

teit, gemaakt heeft om Armeense eeuwen

te ringen in Oost-Turkije. De Armeense

Meeuw staat op de Rode Lijst, maar desal-

niettemin verslechteren de broedomstan-

digheden. Slechts vier meren op hoogte in

het gebied van Noord-Turkije, Armenië en

Noord-Iran herbergen het gros van deze

soort en die meren drogen uit. Wij weten

heel weinig over deze meeuwesoort omdat

er geen monitoring of ringwerk plaats-
vindt. Mars, die zelf een expert is op

meeuwengebied, wil in eerste instantie

nagaan of ringprojecten wat meer licht

kunnen werpen op enkele basale vragen

als; hoe groot zijn de kolonies; wat is het

uitvliegsucces; is er uitwisseling tussen

kolonies; waar gaan de vogels heen in de

winter en vindt er nieuwe kolonisatie

plaats en zo ja, welke meeuwen doen dat?

Vervolgens dienen wij na te gaan welke

problemen deze soort ondervindt in de

winter- en broedgebieden. Het lijkt Mars

goed dit soort ringwerk in een bredere

context te plaatsen en echt werk te maken

van voorlichting, participatie van omwo-

nenden, bescherming van de kolonies.

Hiervoor zijn lokale mensen nodig. Om

dit alles voor elkaar te krijgen is er een

veel grootschaliger project nodig. Er zijn
daartoe initiatieven genomen. In Armenië

worden lokaal mensen uit een dorp
betrokken bij de bescherming van vogels
in het Sevanmeer. Er is voor een dergelijk

project geld nodig. Iets voor BirdLife

International? Alle advies en hulp zijn
welkom! Stuur voor meer informatieeen e-

mail naar: marsmuusse@gmail.com.

Informatie over de gezenderde
Amerikaanse Regenwulp ‘Winnie’

De Regenwulp ‘Winnie’ is in 2008 voor-

zien van een zender van 9,5 g door mede-

werkers van het Natuurcentrum in Virginia
(VS). De vogel kon met succes gevolgd
worden van Virginia naar de Mackenzie-

rivier in de North-West Territories in

Noord-Canada. De vogel legde de vijf-
duizend kilometer lange route af in 146

uur. Een ander exemplaar werd ook

Vleesetende bekerplanten verteren vaak slangen,
hagedissen en muizen, maar een Koolmees valt

niet zo vaak aan dit soort planten ten prooi. De

planten lokken hun prooi door middel van een

vloeistof in de beker. Bron; internet.
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gezenderd in 2008. Deze is ‘Willy’ genoemd en

hij vloog naar het Caribische eiland Mayaguana
(Bahama’s). Daar wachtte de vogel drie weken, liet

vier stormen over zich heen komen en vloog
daarna door naar Guyana. De afstand die hij

aflegde, was ruim 4500 km. Zie op: http://
www. ccb-wm. org/programs/migration/Whimhrel/
whimbrel.htm.

De tropische storm Irene was in augustus 2011

voor de Amerikaanse Regenwulp met de naam

‘Chinquapin’ geen probleem tijdens zijn najaars-
trek van Canada naar Brazilië. Wel rustte de vogel

een paar dagen op de Bahama’s. Zie op: http://

abcnews.go.com/Technology/Hurricane/irene-

match-chinquapin-bird-flies-hurricane-canada-

brazil/story?id=l4407339. Deze

mededeling staat te lezen in ABC

News van 29 augustus 2011. De

vogel was half augustus gezenderd
en nadat de vogel op 22 augustus
vertrok vanuit de Canadese

Hudson-Baai, was men ongerust

over de goede afloop. In 2010

vloog een gezenderde vogel door

een tropische storm en deze vogel
kwam er niet meer levend uit. Toen

vloog Chinquapin om de storm

heen. Hoe het mogelijk is dat hij
in 2011 de storm overleefde, is een

belangrijke vraag.

Mocht u mij op zaken willen

attenderen of naar aanleiding van

bovenstaande reageren dan kunt u

mij schrijven of bellen. 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 hier vinden.

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

digitalesnelweg@petercmeijer.nl.

Armeense Meeuw op 5

augustus 2011 in Maagan
Michael, Israël. Deze soort

heeft het moeilijk in de nog
resterende broedgebieden.

Foto: Amir Ben Dov.

Trekroutes van Regenwulpen uit de Verenigde Staten in de

periode 2008-’11.


