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Wie de jeugd heeft

Compactcamera’s zijn een leuk hulpmiddel om de

jeugd te interesseren en zo was er een prijsvraag om

de mooiste foto te maken. Deze foto wordt

gepresenteerd op: http://kidzklix.nl. Op de website

staat te lezen wat: KidzKlix is: ‘natuurfotosafari,

workshop, wandeling, excursie, ervaring, activiteit,

beleving, scharrel, club, avontuur, trip, uitje, les.

school, forum, college, academie,

tour, omdatalle kinderen recht

hebben op natuur! De organisatie
heeft een droom: ‘De stichting
stelt zichzelf ten doelkinderen en

gezinnen bewust te maken van hun

leefomgeving. VoorKidzKlix is dat

de natuur. Wij vindendat kinderen

recht hebben op natuur en dat natuur

noodzakelijk is voor hun cognitieve
en emotioneleontwikkeling. Om dat

doel te bereiken, maakt KidzKlix

gebruik van de fotocamera. KidzKlix

laat kinderen op diemanier anders,

met meer focus, naar die natuur

kijken’. Geweldig dieaandacht voor

natuur en kinderen.

Afschrikwekkende geur

Biologe Deseada Parejo onderzoekt

het gedrag binnen familiesvan

Scharrelaars.

Zij doet dit voor het ‘Arid Zones

Experimental Research Station’ in

Almeriain Spanje. Zie: http://

www. nytimes. com/2012/08/14/

science/for-birds-whose-odor-

conveys-fear-no-tweets-necessary.

html?nl=todaysheadlines&emc=
edit_th_20120814. Zij haalde een

jonge vogel uit zijn nest om

standaardhandelingen, zoals wegen

en meten, uit te voeren. Toen zij één

van de jongen oppakte, deed de

vogel debek wijd open en spuugde
een oranje vloeistofuit. De

hoeveelheidpast ongeveer op een

halve theelepel. Vervolgens pakte zij

een tweede vogel uit het nest en

daarna ook de volgende jongen, tot

zes stuks toe. Elke vogel reageerde

op dezelfdemanier door de oranje
vloeistofover te geven. Zij zegt dit

nog nooit meegemaakt te hebben.

Het braaksel stonk heel typisch.
Eerst lijkt het wat op sinaasappelsap

en daarna stinkt het naar de prooien
die deoudere vogels hun geven.

In het blad ‘Biology Letters’ wordt

het verschijnsel beschreven. Zie:

http://rsbl.royalsociety

Tijdens het regenachtige weekend van 25 en 26

augustus 2012 waren diverse organisaties aanwezig

op de Dutch Birdfair2012 om zich bekend te kunnen

maken aan het publiek. Ook vertegenwoordigers van

het Vogeljaar waren die dag aanwezig bij deze

manifestatie.

Het gezin was voor de organisatoren van dit

vogelfestival een aandachtspunt. Het was derhalve

goed dat een recent opgerichte organisatie, die zich

richt op kinderen en natuur, zich in de kijker speelde.
KidzKlix heet deze organisatie. Natuurlijk gebruiken

zij de sociale mediaom aan te sluiten bij de jeugd.

Met behulp van de webstie KidxKlix probeert men ook kinderen

meer bewust te maken van hun leefomgeving.
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publishing. org/content/8/4/502. abstract.

De specifieke geurbeschrijven de auteurs als een

uiting van angst die tevens dientals verdedigings-
mechanismetegen slangen en knaagdieren.
De ouders reageerden nietop deze manier van hulp

vragen. De onderzoekers leggen een verband met

dieren die de angst van andere dieren kunnen ruiken.

Dieren en mensen worden geacht vooral te reageren

op zaken die zij zien, maar kennelijk is de reactie op

een geurook van belang.
Het is interessant het gehele artikel te lezen. Het

omvat zaken die tot nu toe niet zo werden bekeken.

Aanbevolen dus. Met dank aan de Amerikaanse

journalist Tom Lansner.

Azoren

Tegenwoordig zijn de Azoren in trek

bij vogelaars. Regelmatig worden

daar Amerikaanse dwaalgasten

waargenomen. Uiteraardzijn er ook

andere interessante soorten zoals

verscheidene stormvogelsoorten. Ben

van Muijen was onlangs met Jopie
Siskins op de Azoren en hij wees mij

op: http://www.birdingazores.com.
De website is in2004 opgezet door

twee Zweedse vogelaars: Staffan

Rodebrand en Bosse Carlsson. Zij
bezochten de Azoren regelmatig.
Ben adviseert ter voorbereiding op

een bezoek het volgende boekje

aan te schaffen:

‘Aves dos A?ores’ dat geschreven is

door Carlos Pereira (2010, ISBN 978

989 8259 02 8). Het beschrijft in het

Portugees alle vogels die op de

Azoren broeden en de plekken waar

je ze kunt vinden. Wie een beetje
Frans kent kan dit taalpuzzeltje goed

oplossen.
Van elke soort wordt beschreven op
welk eiland(en) van de archipel deze

voorkomt. Zelfs onze nieuwe

‘huisvogel’, de Grasparkiet, wordt

uitvoerig toegelicht.

Breehornschor

De naam Breehornschor zegt u

mogelijk niets, maar volgens
kenners is dit het enige nog ‘echte’

schor in de Waddenzee. Dat wil

zeggen dat het helemaal natuurlijk

groeit, afkalft en bloeit.

Het ligt bij Den Oever aan dekust

van Wieringen. Het is een geweldige

plek. Je kunt er de vogels van relatief

dichtbij observeren zonder ze te

verstoren.

Natuurvereniging Wierhavenheeft in

het verleden borden geplaatst om

inwoners van Den Oever duidelijk te

maken hoe bijzonder dit gebied is.

De bordenzijn al lang verdwenen.

Die waren ongewenst want men

vindt dat ook in gebieden als deze

honden uitgelaten moeten kunnen

worden. Eens broeddener

Strandplevieren, maar die zijn
inmiddels verdwenen. Dat neemt

niet weg dat het nog altijd een oase

van rust kan zijn en dat er altijd wat

Spaanse biologen ontdekten bij onderzoek aan Scharrelaars dat

jonge vogels door geurkunnen herkennen dat andere dieren

angstig zijn.

De Azoren zijn tegenwoordig in trek bij vogelaars. Er worden

daar regelmatig Amerikaanse dwaalgasten waargenomen.



De Digitale Snelweg

29het Vogeljaar 61(1) 2013

leuks te zien is en te vinden. Vogels ofplanten en ook

insecten en zelfs fossielen in de dijkstenen. Inmiddels

is er een website gemaakt over dit gebied: http://
www.hetschor.nl/. Waarnemingen van vogels kunt u

natuurlijk vindenvia de website Waarneming.nl en

de website van de natuurvereniging, zie: http://
www. wierhaven.nl.

Lachsterns

De kop van Noord-Holland staat bekend om de

Lachsterns die daar in de loop van juli en augustus
te zien zijn. In Sleeswijk-Holstein is een naburige
kolonie. Daar krijgen de vogels een kleurring. Dit is

de laatstekolonie van de Lachstem in Noordwest-

Europa. Dit jaar waren er 38 broedparen en er waren

ongeveer 40jongen dieuit het ei kropen. Er werden

echter dertigjongen geringd met een kleurring en

twee met een metalenring. Waarschijnlijk vlogen
een twintigtal vogels uit. Er zijn ringmeldingen uit

Nederland en Spanje. Doordat er ook in voorgaande

jaren Lachsterns geringd zijn, kan men de activiteiten

van deze kleine laatstekolonie volgen, althans als de

ringmeldingen terugkomen. De onderzoeker is Klaus

Güntherbetrokken bij Rastvogel-

Monitoring im Nationalpark

Schleswig-Holsteinisches

Wattenmeer, Schutzstation

Wattenmeer, HafenstraBe 3, 25813

Husum. Zie ook: http://www.
schutzstation-wattenmeer.de.

Huiszwaluwen in

gierzwaluwvoorziening
Óp de website van Norman Deans

van Swelm staan foto’s van kunst-

nesten voor Gierzwaluwen. Het is

interessant te zien dat ook een

Huiszwaluw hiervan gebruikmaakt,
Tim van Nus meldt dat Huiszwalu-

wen ook gesignaleerd zijn in

oeverzwaluwwanden (http://www.

radioactiverobins.com/swifts-oost-

voorne/swifts %20on%

20the%20loose%20and%

20saved.htm).

Op dezelfdewebsite staat een foto

(nummer 9) gemaakt doorEllen

Sandberg, waarschijnlijk afgebeeld

met de nymf van een luis. Het zou de

Dennyus hirundinus, een Kauwende

Luis zijn.

Modern wonen

Liefhebbersvan nestkasten, kunnen

http://www.klaas-

kuiken.nl/birdhouse.html.Het klinkt

wat kinderlijk, maar het ziet er wel

goed uit. Welke vogelsoorten erin

trekken?

Windmolens en vogelsterfte

Op http://www.thewhig.com/20l2/

08/24/a-big-bird-kill, met dank aan

de heer W. Hermans, is te lezen hoe

twaalf miljoen vogels tijdens de trek

over het meer van Ontario risico’s

lopen. Daar staan enorme windmo-

lens. Dit staat te lezen in een rapport

van de organisatie ‘Kingston Field

Naturalists’. Dit is een organisatie

waar vrijwilligers bij betrokken

zijn. Eén jaar lang houden de drie

vrijwilligers tellingen. Driehonderd

soorten vogels gebruiken deze route

om naar het noorden ofzuiden te

vliegen. In een gebied van New York

tot het oosten van Ontario staan wel

duizend windmolens.

Het Breehornschor is het enige natuurlijke schor in de

Waddenzee.

Op de website van Norman Deans van Swelm staan afbeeldingen

van houten kunstnesten voor Gierzwaluwen. Daarvan blijken

soms ook Huiszwaluwen te profiteren.
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Genieten

Van prachtige foto’s ofbeeldenkun je altijd

genieten. Dit keer attendeert Kees van

Berken ons op beelden van een jagende

Laplanduil ( http://nsolomonphoto.
com/PhotoJournal/

Great_Gray_Owl_Hunting_
Behavior. html?goback=.gde_96757_
member_89432928).

PAN

Mogelijk herinnert u zich deze film gemaakt
door Herman van der Horst. Prachtige
beelden van spreeuwenwolken boven de

Nieuwkoopsche Plassen. Liberty Smith en

Sophie Windsor Clive maaktenopnamen van

spreeuwenwolken en zetten hun video op

YouTube. De opnamen werden gemaakt in

januari 2010 boven derivier de Shannonin

Zuidwest-Ierland.Prachtig om te zien. Met

dank aan Tom Lansner (http://vimeo.com/

31158841).

Donau-Delta en Dobrodgea

Wim Smeets heeft weer een nieuwe film

gemaakt over zijn reis naar Roemenië. Deze

staat op de website van het Vogeljaar.
„ ,

Kijk

op: http://www.vogeljaar.nl/

vogeljaartv. shtml.

Vogellogboek en Vogeldagboek
Wim van Yperen wijst mij op zijn website:

http://www.kielcjesdief.nl. Hier staan veel

aardige zaken om te lezen.

Mocht u mij op zaken willen attenderenof

naar aanleiding van bovenstaande reageren,

dan kunt mij bellen of schrijven. Mijn web-

site 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 Middenmeet,(0227) 50 35 59, e-mail:

digitalesnelweg@petercmeijer.nl.

Op de website van Van Sweim staat ook een foto van

een Gierzwaluw met de nymf van een luis op de rand

van zijn oog (zie de inzet).
Foto: Éllen Sandberg.

Op de website van het Vogeljaar staat onder andere

een recente film van Wim Smeets gemaakt tijdens een

reis naar het vogelrijke Roemenië.

Op YouTube zijn prachige filmopnamen te vinden van

spreeuwenwolken. Hier een plaatje uit een film over

spreeuwen boven de rivier de Shannon in Ierland.


