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Grote Zilverreiger eet Kramsvogel?
Een interessante fotoserie is te vinden op: http://

www.natuur.sohosted.com/strandloperw04a/index.
html.

Steenarend grijpt kind

Een verschrikkelijk nieuwsbericht over een kind dat

belaagd werd door een Steenarend had eigenlijk al in

de vorige aflevering van deze rubriek moeten staan.

Zoals u weet gaan de bijdragen telkens over een tijd-
vak van twee maanden. Aflevering 96 omvatte zaken

die in november en december 2012 aan deorde wa-

ren, maar het ging mij te ver om het ongeluk dat dit

kind overkwam, op te nemen in de kerstmaand. De

link is: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/12/

vogel_grijpt_kind.html#comments. Nadat ik dekopij

voor deze aflevering had afgesloten,
kwam het bericht dat het filmpje een

product was van drie studenten. Zij
werkten voor een opleiding waar

zij leerden animaties te maken. Eén

van hen legt het zelf op de video uit.

Gelukkig maar.

Henri Bouwmeesterwas niet direct

onder de indruk. Hij kende een filmpje
uit de tijd van de stomme film van

D.W. Griffithwaarin een kind wordt

gered uit het nest van een Steenarend.

Het filmpje werd in 1908 opgenomen.

Goede vondst van Henri. Kijk maar

eens op: http://www.youtube.com/wat-

ch?v=IlJU6ZVKgo. Het lijkt allemaal

levensecht, maar ook hier is er sprake

van illusie.

Het kan gekker
Via de link http://www.iltasanomat.fi/
videot/kotimaa/vid-1288538785461.

html is te zien hoe een Koolmees uit

een groepje Barmsijzen er één pakt en

vervolgens het diertje de weg naar een

‘paradijs’ wijst.

De trek van Sneeuwgorzen
Van een aantalkanten kreeg ik de tip
dat er een nieuw tijdschrift is versche-

nen. Het betreft: ‘Animal Migration’.
Het verschijnt éénmaalper jaar bij de

Poolse wetenschappelijke uitgeverij
‘Versita’ (http://versita.com/). In dit

tijdschrift staat onder andere een

interessant artikel over het trekgedrag

van Sneeuwgorzen. Het onderzoek

is uitgevoerd met geolocators, maar

Beeld uit een film van D.W. Griffith uit 1908

waarin een kind wordt gered uit het nest van

een arend.

Bron; YouTube.com.

Een Grote Zilverreiger heeft eenKramsvogel te pakken gekregen,

maar gaf de prooi uiteindelijk toch prijs. Voor de Kramsvogel was

het toen al te laat.

Foto: Jan Hendriks

De maker van deze prachtige foto’s is Jan Hendriks.

De foto’s tonen beelden van een foeragerende zil-

verreiger in een sloot die een Kramsvogel te pakken

krijgt. Uiteindelijk eet de Grote Zilverreiger de

Kramsvogel nietop. De prooi blijft doodachter in

het water. Er was een ring te zien. Is die afgelezen?
Norman Deans van Swelm reageert: ‘De ring is terug

te vinden in de braakbal van dereiger, zodra een

reiger een prooi met veren dan wel haren vangt dan

doopt hij die in het water alvorens hem door te (kun-

nen) slikken!
’

Dit is kennelijk niet gecontroleerd.
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gegevens uit het klassieke ringonderzoek worden

ook gepresenteerd. Het artikel is te downloaden

vanaf de website (http://www.degruyter.eom/view/j/
ami. 2012.1.issue/ami-2012-0003/ami-2012-0003.

xml?format=lNT).

Bescherming van vogels
De melding van een Amoervalk in Nederland zou bij
veel twitchers het bloed sneller doen stromen. Des te

verdrietiger is het dat deze soort in Nagaland in India

massaal wordt gevangen. VanuitSiberië zijn ze op

doortrek naar Zuid-Affika. Inwoners van Nagaland

vangen massaal de vogels en gebruiken ze als voed-

sel. De link is: http://www.besgroup.org/2012/12/20/

video-clip-on-amur-falcon-massacre-in-nagaland/.

Nagaland ligt in het noordoosten van India tegen de

grens van Myanmar (Birma) aan. Gelukkig wordt er

door inwoners van India op ditongewenste gedrag

gewezen en vragen zij hun regering maatregelen te

treffen. Met dank aan Hanneke Huiskamp voor het

plaatsen op Eurobirdnet Nederland.

Wisdom krijgt nakomeling
Een 61 jaar oude albatros kreeg nog een nakomeling
Met dank aan Henri Bouwmeester diehet meldde

met de aantekening dat ‘de oudjes het nog goed

doen’, ‘s Werelds oudste nog in het

wild levende vogel legt nog steeds

eieren. Wisdom, een Laysanalbatros,
heeft onlangs een gezond kuiken op

de wereld gezet. Ze heeftAmeri-

kaanse wetenschappers met stomheid

geslagen. Aanvankelijk dachten

de wetenschappers dat de meeste

albatrosvrouwtjes op latere leeftijd
hun vruchtbaarheidverliezen, net als

bij andere vogels. De Laysanalbatros
wordt gemiddeld dertig jaar. Wisdom

heeft ervoor gezorgd dat die theorie

niet klopt, schrijft de Washington Post.

Wisdom - die al in 1956 werd geringd
- woont op een atol in de StilleOce-

aan. Ze heeft in haar leven vijfendertig
kuikens opgevoed, waarvan vijf sinds

2006. Sinds ze werd geringd heeft

ze naar schatting zo’n vijf miljoen
kilometer afgelegd, ongeveer vier tot

zes keer naar de maan en weer terug,

aldus de Amerikaanse Geological Sur-

vey. Dat ze op hoge leeftijd nog steeds

vruchtbaar is, zorgt ervoor dat weten-

schappers steeds meer te weten komen

over deze albatros, maar ook over de

toestand van de oceanen. ‘De vogel
is symbolisch voor de gezondheid

van de oceaan en de gezondheid van

dat ecosysteem,’ zei Bruce Peterjohn

van het Patuxent WildlifeResearch

Center in Maryland. ‘De biotoop
moet dus wel gezond zijn, anders was

deze vogel niet zo oud geworden.’ In

aflevering 87 van deze rubriek (het

Vogeljaar 59(5)) maakte ik al eens

melding van deze vogel.

Midway
Al eerder informeerde ik u in deze

rubriek (aflevering 79) over de sterfte

van albatrossen op het eiland Midway
in de Stille Zuidzee (,het Vogeljaar

58(2):71-72). De fotograaf Chris

Jordan heeft nu een filmpje gemaakt
dat is te zien op YouTube (http://www.

youtube. com/watch?gl=NL&hd=
1&v=gbqJ6FLfaJc). Duizenden

albatrossen zijn er te zien en heel veel

jonge vogels. Chris onderzoekt de

magen van dodevogels en u raadt het

al; plastic alom. Goed dat wij weer

met onze neus op deze feitenworden

gedrukt.

Op YouTube is een filmfragment te vinden dat laat zien hoe een

kind door een Steenarend geroofd wordt uit eenwandelwagen.

Gelukkig bleek later dat het ging om een animatie die was ge-

maakt door een groepje studenten.

Bron: YouTube.com.

In het noordoosten van India worden massaal valken gevangen

tijdens de trek.



De Digitale Snelweg

116 het Vogeljaar 61 (3) 2013

Oostvaardersplassen, ons ‘Paradijs’ verklaard

Marlijn de Jongelaat met prachtige beelden en infor-

matieve teksten zien hoe het Oostvaardersplassenge-
bied is ontstaan en uitgegroeid tot een waar paradijs
voor... de Wolf, de Zeearend, de Wisent, het Oerrund

en voor nog veel meer dieren. Kijk op: http://www.

martijndejonge. nl/frame.php ? itemld=5138104.

Vogels in het Paradijs
Dick de Vos zag op een tentoonstelling van de

schilderijen van Van Eyck een schilderij dat Paradijs-

tuintje heet. Het is van een OberrheinischeMeester

en het is omstreeks 1410 of 1420 geschilderd. Het

waarnemen in de natuur was in de laat-Gothiek een

bekend gegeven. Op dit schilderij zijn vierentwintig

plantesoorten en twaalfvogelsoorten te herkennen.

Dick de Vos noemt van die laatste: Putter, Ijsvo-

gel, Koolmees, Pimpelmees, Groene Specht, Vink,

Goudvink, Hop, Roodborst (?), Staartmees en Wie-

lewaal. Een tweetal moet nog te vindenzijn. Het valt

wel op dat de Ijsvogel op een visje zit te wachten.

Heel begrijpelijk, zij het dat er in het Paradijs toch

vrede heerst! Een dood draakje en een duiveltje

zijn ook geschilderd. Zie op: http://

flickriver. com/photos/hen-magon-
za/5889893121/.

Kom in onze tijd eens om zo’n tuin!

In het bijschrift op de website lezen

wij dat dit schilderij behoort tot de

beroemdeOud-Duitse werken uit

Stadelschool inFrankfurt. Maria staat

ook afgebeeld met een boek. Haar

kind speelt met één van de andere

dames. Het schilderij is normaal te

vinden in het Stadelmuseumin Frank-

furt am Main.

Paradijsvogels
Zelfkan ik niet genoeg van krijgen

van het kijken naar films over de

Paradijsvogels. Hun grandioze baltsri-

tuelen zorgen ervoor dat ik een steeds

groter verlangen krijg om ook eens dit

gedrag in hun biotoop te zien. Het zal

wel bij een verlangen blijven. Morman

Graafsma heeft op YouTube een vijf-

enveertig minuten durende documen-

taire gevonden die aan het verlangen

enigszins kan voldoen (hllp://youtu.

be/XSIDLbssFXO).

Twitchen

Er zijn Engelse woorden die bij

mij niet direct kriebels oproepen.

Vliegtuigspotters kan ik wel waar-

deren, maar vogel... echt niet.Klaas

Eigenhuis heeft het woord ‘twitchen’

al eens opgenomen bij zijn etymolo-

gische naspeuringen. Hij schrijft in

een e-mail van 26 januari 2007 over

twitchen; ‘Snel naar de plek toerijden/

toelopen waar zich een zeldzame

vogelsoort ophoudt; bezigheid van het

doelgericht opsporen van zeldzame

vogels in het veld, een hobby die zich

in techniek en tactiek in de jaren vanaf

circa 1960flink ontwikkeld heeft en

die - vooral naar Brits voorbeeld -

een toenemendaantal beoefenaars telt.

Voor dit laatste was vroeger (maar dan

bij afwezigheid van doelgericht zoe-

ken) ook al een werkwoord gebruikt,

namelijk ‘snappen’. Er horen bij twit-

chen twee zelfstandige naamwoorden:

twitcher en de twitch: de waarneming

van een individuele zeldzame vogel’.
In ‘British Birds’ 76(8):363 schrijft
R.E. Emmet waar het woord vandaan

komt; ‘Twitcher’ is actually a John

Op de website van Martijn de Jonge zijn veel foto’s te zien die de

schoonheid van de ‘paradijselijke’ Oostvaardersplassen tonen.

Het waarnemen in de natuurwas in de laat-Gothiek een bekend

gegeven. Op veel schilderijen uit die tijd zijn al natuurgetrouwe

afbeeldingen van planten en dieren te vinden. Op dit schilderstuk

van een telg uit de kunstschildersfamilie Van Eyck zijn ook veel

vogels te bewonderen.

Bron: Flickr.com.
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Izzard-Bob Emmet word which was coined in the

middle 1950s to describe our good friend Howard

Medhurst. Birdwatching transport was very much

a two-wheeled affair in those days. Howard would

totteroffthe back of my machineand shiveringly

light up a cigarette. This performance was repeated
so regularly up and down the country that it became

synonymous with good birds, and, as we felt a slight
nervous excitement at the uncertainty involved in

trying to see a particular bird, it became a standing

joke, and John and I would act out a nervous twitch

to match Howard’s shiverings. This led us to describe

a trip to see a rare bird as ‘Being on a twitch’. Inevi-

tably, this led to the term twitcher. It was our associ-

ation with the Portsmouth Group in New Forest that

extended the term into more general use. In the late

1960s, it became a derogatory term to describe un-

scrupulous tick-hunters (and as far I am concerned it

still is). It is pretty safe to say, that Howard Medhurst

was in the nicest possible way the original twitcher’.

Het is niet zo vreemd dat er zoveel jaren later veel

vogelaars zijn die dit gedrag navolgen. Dat kan in het

eigen land, het werkgebied van een vogelwerkgroep
ofbijvoorbeeld op één van de Waddeneilanden.

Op de website van Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken is een leuk verslag te lezen dat Hans van

Oosterhout schreefover zijn poging 250 soorten in

één jaar te vinden in het gebied van de werkgroep.
Ofhet gelukt is? Lees mee op: http://tinyurl.com/
b39a5kh ofop de website van de vogelwerkgroep:

http://www.vwggooi.nl. Zelf vind ik het altijd een

stimulans om betrokken te blijven bij het waarnemen

van vogels.

Websites van vogelaars
Peter van de Beek woont in Hoofddorp en maakt veel

foto’s die zijn genomen in Noord-Holland.Mooie

voorbeelden zijn te vinden op: http.V/www.vogels-

kijkenmetpeter.blogspot.nl ofvia: http://www.fl.ickr

com/photos/petervandebeekJ. Daar kunt u genieten

van prachtige plaatjes. Het zijn foto’s die best mee

zouden kunnen doen met de Jaap Taapken Vogelfoto-

parade ofdie goed zoudenstaan op de Vogelkalender
van de Stichting Het Vogeljaar.

Onlangs werd ik gewezen op de website van Astrid

Kant. ‘Om het wel en wee van onze weidevogels
vast te leggen zit Astrid al vijfentwintig jaar met haar

telelens in haar zelfgemaakte schuilhuttenmidden

tussen de weidevogels. Zij legt van zeer dichtbij het

broedgedrag van de weidevogels op beeld vast en

probeert hiermee de weidevogels een beschermend

duwtje in de rug te geven’. Verder ringt zij Grutto’s

met kleurringen in De Vijfheerenlanden, het gebied

tussen Lek en Linge, rond Leerdam.

Zij geeft lezingen en kan uit eigen

ervaring adviseren over schuilhutten.

Kortom een website die de moeitevan

een bezoek zeker waard is. U kunt die

vindenop: http://www.astridkantwei-

devogels.nl/.
RommertCazemier houdt al vanaf

2000 de website http://www.lauwer-

smeer.com/bij. Eenieder die naar

Friesland, Groningen of Drenthe

gaat om vogels te kijken, mag deze

website eigenlijk nietoverslaan. In de

afgelopen periode is er hard gewerkt
om de lay-out van de website een

moderneraanzien te geven en dat is

gelukt. Felicitaties dus voor Rommert

en een advies aan de lezer; benut deze

website en geeft uw waarnemingen

aan Rommert door.

Meermalenheeft Peter Zwitser

lezingen gehouden voor de Club van

Nederlandse Vogelkundigen. Nu de

Club met ingang van 1 januari 2013

door de Nederlandse Ornithologische
Unie is opgeheven, moeten wij op een

andere maniervan zijn vogelfoto’s

gaangenieten. Dat kan gelukkig, want

onlangs presenteerde hij zijn website:

http://www.peterzwitser. wordpress.
com. Peter regelt ook excursies en

begeleidt reizen naar onderandere

Spitsbergen en Finland,

Mocht u mij op zaken willen attenderen of

naar aanleidingvan bovenstaande reageren

dan kunt u mij bellen of schrijven. Mijn

website vindt u op: hllp://www.pelercmeijer.
nl. Hier vindt u een link naarhet Vogeljaar
en de genoemdelinks uit de rubriek ‘Vogels

kijken langs De DigitaleSnelweg’. Ook de

websites van vogelaars en vogelorganisaties
kunt uhier vinden.

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

Astrid Kant fotografeert al zo’n vijfentwintig

jaar weidevogels vanuit haar schuilhutten.

Foto: Ronald Messemaker.


