
Hoatzins verteren 
hun eten ais een 
koe en dat is 
goed te ruiken.

Een vogel met een luchtje

Plagen
natuurlijk te lijf
Binnen vijf jaar w ordt in bijna alle 
appelboom gaarden milieuvrien
delijk tegen plagen opgetreden. 
Dat verwacht D r. Leo Blommers 
van het D L O -Instituut voor Plan- 
tenziektenkundig Onderzoek. 
D LO  staat voor D irectie L and
bouw kundig Onderzoek. In  1989 
verdubbelde het aantal boom gaar
den waar fruittelers een natuurlij
ker weg volgen om insekten- en 
mij tenschade te beperken. O nder
nemers in  deze gevoelige branche 
liepen in  de jaren vijftig voorop in 
het gebruik van chemische bestrij
dingsm iddelen. N u  doen ze dat 
weer in de strijd tegen de spint- 
mijt. De appelroofm ijt maakt kor
te m etten met de fruitspintm ijt en 
de appelroestm ijt; de teler profi
teert van het biologisch evenwicht 
dat zo ontstaat.

M et fruitm ot en bladroller -  ge
vreesde lastpakjes -  w ordt op een 
andere wijze afgerekend.
De vrouwtjes noden hun heren tot 
paring middels een iokstof en dit 
geurtje is nagemaakt. Ais deze stof 
in grote hoeveelheden in de boom 
gaard verspreid w ord t, raken de 
m annen volkomen in de war. Van 
paren kom t niets m eer, zo leert de 
ervaring.
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(Ik  ben aan het eind van m ijnLatijn, 

L  aat mij gewoon een Esdoorn zijn) 

Rob van Vuure

D e hoatzin, ook wel stinkvogel ge
noem d, heeft een maag ais een koe. 
De vogel w erd een eeuw geleden 
voor het eerst w aargenomen in  de 
overstrom ingsw ouden van noor
delijk Zuid-Am erika. De ontdek
kers vonden dat de vogel naar 
koeiepoep rook.

De verklaring ligt in de bijzon
dere spijsvertering van het dier, zo
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is nu ontdekt door een team  van 
Am erikaanse, Schotse en Venezo
laanse onderzoekers. Hij eet bijna 
uitsluitend boom blaad jestn  zorgt 
dat hij daarbij tegelijkertijd micro
ben binnenkrijgt die het voedsel in 
zijn kolossale krop helpen verte
ren. De Opisthocormis höazin be
waart zijn vezelrijke eten 43 uur in 
de krop, zodat de micro-organis-

rx ( 2 ^ c ^ ,¿  4 ^ 0  ß £

m en hun  werk kunnen doen. De 
koe-achtige maag van de hoatzin 
neem t nogal wat ruim te in beslag. 
V andaar dat op het borstbeen wei
nig plek is voor flinke vliegspieren 
en de hoatzin maximaal twintig 
m eter kan fladderen.

Dat is nog altijd een heel stuk 
verder dan de gemiddelde koe.

rerzanding Het Zwin wordt verijdeld
De slikken in het natuurreservaat 
H et Zwin zijn de afgelopen jaren in 
rap  tem po verzand. Ook in de geul 
van de Zw inm ondlng hoopt het 
zand zich op. M et het verzanden 
van de kleirijke, veel voedsel be
vattende slikken, hebben een aan
tal vogels het reservaat de rug toe
gekeerd. H et aantal overw interen
de bonte strandlopers is terugge
vallen van vele honderden to t en
kele tientallen en de broedpopula- 
tie van de tu re luur is gedaald van 
een 35 tot een 12-tal paren. De ver
zanding van H et Zwin wordt in  de 
hand gew erkt door zandopspu h in 
gen op het strand van Knokke- 
H eist en het wijzigen van de zee- 
strom ingen ten gevolge van de 
nieuw aangelegde strekdam m en 
van de Zeebrugse voorhaven en de 
Deltaw erken in Zeeland.

Eind oktober zijn na overleg 
met N ederland werken gestart die 
H et Zwin tegen verdere verzan
ding m oeten behoeden. Vlak voor 
de Zwingeul wordt een voorlopige 
zandvang gegraven. In  deze kuil 
hoopt men het binnenstrom ende 
zand te laten bezinken. Ook zullen 
zandbanken in de geul worden 
weggeschept. M et deze ingreep is 
een budget van ongeveer 19 m il
joen BF (ruim  1 miljoen gulden) 
gemoeid. Al met al blijft H et Zwin 
een paradij s voor wie graag vogels

kijkt. 1989 was een boeiend jaar 
met ais uitschieter de kom st van 
enkele zeer zeldzame gasten: Pal
las boszanger in het voorjaar, een 
uit de tropen afkomstige brilstern

Zand hoopt zich 
op in het Zwin.

in  juli en tai van zeldzame zangvo
gels tijdens de najaarstrek, w aar
onder twee Raddes boszangers, 
twee Noordse nachtegalen, een 

: kleine;, spotvogel (tweede w aarne
m ing voor België), twee veldriet- 
zangers, vier sperwergrasm ussen 
en een Siberische snor (eerste Bel
gische en misschien ook eerste 
W esteuropese melding).

Drentse kolibrie
De tropische vlinder
tuin is beslist één van 

de trekpleisters van het Noor- 
der D ierenpark in  Emm en. 
De geboorte van twee koli
bries maakt een bezoekje aan 
de tu in  extra aantrekkelijk. 
Kolibries van de soort A m a
ralia  amazalia planten zich

géwoonlijk niet voort in ge
vangenschap.

In Em m en wordt dan ook 
gesproken van een unieke ge
beurtenis. De kleintjes wo
gen 0,4 gram bij hun geboor
te, medio novem ber en zijn 
tijdelijk bij gevoerd met 
kunstnectar. E IE GRAS
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