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Een merkwaardige transformatie?

Kan een vogel van geslacht of zelfs soort veranderen? Ik dacht van niet, maar het

vogeltrekstation houdt blijkbaar rekening met deze mogelijkheid. Of is er een

andere verklaring?

Tim Timmerman

Enkele maanden later kreeg ik

bericht terug van het vogeitrek-

station, een geste die ik zeer op

prijs stel. Het was in de vorm

van een computerformulier

waarvan het bovenste deel de

gegevens van het ringen bevatte

en het onderste deel dievan het

terugmelden. Erg verrast was ik

niet om te zien dat de vogel als

kokmeeuw geringd was, en wel

door Frank Majoor, een in het

Gooi bekende kokmeeuwfanaat

(zie bijvoorbeeld De Gooi en

Eemlander van 31 oktober

2003), Hij had tevens vastge-

steld dat het een mannelijk

exemplaar betrof.

Nu ben ik iemand die er dan

vanuit gaat dathet in zo’n geval

inderdaad een mannelijke kok-

meeuw is en dat dat ook wel zo

zal blijven. Maar het computer-
formulier voorziet andere moge-

lijkheden. Zo stond er te lezen

dat het arme dierteruggevon-

den was als een visdief waarvan

het geslacht onbekend was. Als

we even aannemen dal verande-

ring van sekse en soort uitgeslo-
ten zijn, dan kan de conclusie

zijn dat er rekening wordt ge-

houden met de mogelijkheid dat

de ringen van vogel tot vogel

doorgegeven worden. Nu heb ik

geleerd me niet te snel te verba-

zen over wat er mogelijk is in de

natuur, maar dit gaat zelfs mij te

ver. Het zou overigens wel een

verklaring kunnen zijn voor het

feit dat geringde vogels soms

zulke opmerkelijke leeftijden be-

reiken. Het kan natuurlijk ook

zijn dat deze procedure gevolgd
wordt om matig deskundige vo-

gelaars niet voor het hoofd te

stoten. Maar danvraag ik me

toch wel af of dit de computer-

matige verwerking van de gege-

vens niet bemoeilijkt.

Waarschijnlijk is mijn verwarring

geheel ten onrechte en heeft het

vogeltrekstation in Heteren een

andere zeer goede reden om te

doenwat ze doen, maar ik heb

me erover verwonderd.

Op een dag in maart 2000 liep ik

weer eens te wandelenmet mijn
hond op het paadje tussen de

Loenderveense plas en de Wijde
Blik. Terwijl ik uitkeek naar teke-

nen van het naderendevoorjaar,

zag ik dat mijn hond tussen de

braamstruiken iets interessants

gevonden had. Het bleek een

dode vogel te zijn. Daarvan was

niet zo heel veel meer over,

maar duidelijk zichtbaar was de

ring aan één van de poten. Ik

nam die mee om op te sturen.

In mijn brief aan het vogeltrek-

stabon noemde ik het slachtoffer

terloops een visdief. Dat was ge-

baseerd op de rode poten, de

kleur van de snavel en de naar

mijn mening zwarte veren die

nog overgebleven waren op de

kop. Weliswaar heeft een visdief

in maart bij ons niets te zoeken,

maar hij was tenslotte ook niet

voor niets dood en wie weet hoe

lang al.


