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Groningen - IJsvogelland?

In het boekje 'De Ijsvogel in Neder-

land', geschreven door J.G.A. Probst

las ik het volgende: "Een bijzonder-

heid van de Ijsvogel zijn de ogen,

die donkerbruin van kleur zijn, waar-

in geen pupil of iris is te zien."

Als verklaring hiervoor wordt ver-

meld, dat er onder het hoornvlies

een olielaagje zit, dat zou dienen om

de lichtspiegeling van het waterop-

pervlak op te heffen. Als hierdoor

ook de spiegeling van glazen ramen

verdwijnt, zou dit de Alcedo atthis

ispida vaak noodlottig kunnen zijn.

Volgens de SOVON-atlas trekken vooral

Oosteuropese en Scandinavische ijsvo-

gels naar onze contreien om de winter

en daarmede voedselschaarste te ont-

vluchten
.

Om te zien hoeveel ijsvogels er aan-

wezig waren in de herfst van 1990 en

de winter van '90/'91, en hoeveel

exemplaren hiervan raamslachtoffer

werden, zou ik graag in het bezit

komen van alle waarnemingen, van

zowel dode als levende ijsvogels,

indien mogelijk met vermelding van

het geslacht en/of leeftijd.

Kenmerken:

Adult mannetje heeft een geheel zwar-

te snavel en een blauwe bandering op

bovenkop en mondstreep, Adult vrouw-

tje: ondersnavel op punt na geheel

oranjerood en een blauwe bandering

als het adult mannetje. Juveniel/on-

volwassen: een geheel zwarte snavel

en geen blauwe bandering.

Verder zou ik graag het soort biotoop
willen weten, bijvoorbeeld vijver.

gracht of kanaal, en de tijdsduur:

betrof het een eenmalige waarneming

of is/was de vogel voor een langere

periode aanwezig? Ook oude gegevens

zijn welkom. Zijn er misschien ge-

vaarlijke glazen puien in de buurt,

die niet voorzien zijn van de bekende

stickers?

Tenslotte: om in de toekomst over-

winteringsmogelijkheden te blijven

bieden aan ijsvogels in onze provin-

cie
,

zou men alert kunnen zijn op

snoe iwerkzaamheden (overhangende

takken) in bekende biotopen.

Hopende op uw reacties.
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Afgelopen herfst lijkt er een ware

invasie van ijsvogels in onze provin-

cie te hebben plaatsgevonden. Helaas

zijn er veel raamslachtoffers geval-

len. Meldingen van tegen glas dood

gevlogen vogels komen o.a. uit Gro-

ningen, Finsterwolde, Uithuizen,

Slochteren en Steendam.

Dat er naar verhouding veel raam-

slachtoffers vallen onder ijsvogels

is misschien te verklaren door de

speciale ogen die de ijsvogel bezit.


