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Kijk goed en tel 1.774
vogels in één boom
Op pad met de papegaaienteller van Amsterdam

© Zaterdag vond in de
Randstad de jaarlijkse telling
van stadspapegaaien plaats.

© Hun broedgebied breidde
flink uit, sinds grote kolonies
uiteenvielen in kleinere.

Door Marion de Boo
Amsterdam. Om kwart over vier
klinkt gesnerp in het Amsterdamse
Oosterpark. In een jonge es zijn drie
halsbandparkieten neergestreken,
gifgroen glanzend in de avondzon.
Ze gluren naar ons; we gluren terug.
Bij het vallen van de duisternis zullen
ze samen in hun favoriete slaapboom
kruipen, een knoestige oude plataan
langs de Linnaeusstraat. „Maar ze kij-
ken eerst de kat uit de boom”, vertelt
bioloog Roelant Jonker. „’s Avonds
hangen ze eerst in groepjes rond, als-
of ze samen hun dag doornemen. Pa s
als iedereen er is, vliegt de hele kolo-
nie ineens die slaapboom in. Hét mo-
ment om ze nauwkeurig te tellen.”

De halsbandparkiet begint een al-
ledaagse verschijning te worden. Dit
jaar werden in Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag, Haarlem, Aalsmeer
en Utrecht ruim 8.900 parkieten op
hun slaapplaatsen geteld, zo blijkt uit
de jaarlijkse midwintertelling, die af-
gelopen zaterdag plaatsvond. Vo r i g
jaar waren dat er zelfs 9.800 – in 2004
nog maar 5.400. „Opvallend is vooral
dat kolonies zich hergroeperen”, zegt
Jonker. „Grote kernkolonies in Am-
sterdam en Den Haag vallen uit el-
kaar, kleinere kolonies in Rotterdam
en Utrecht zijn ruim verdubbeld. De
vogels verspreiden zich beter over het
land. Binnen twintig jaar verwacht ik
ze in alle Nederlandse steden.”

De halsbandparkiet is uit volières
ontsnapt. In 1968 was het eerste
broedgeval in Den Haag, het eerste
Amsterdamse broedgeval stamt uit
1973. „Vooral in de eerste drie maan-
den van het jaar zijn ze echt aangewe-
zen op de pindaslingers in de stad”,
zegt Jonker. „In het voorjaar waaie-
ren ze uit over het landelijk gebied.
Dan eten ze ook knoppen, twijgjes,
fruit en zaden.”

Jonker was als kind al gek van pa-
pegaaien. Als biologiestudent wilde
hij veldonderzoek doen naar de bijna

Slaapplaats van halsbandparkieten in een hoge boom in het Oosterpark in Amsterdam. Foto Hollands Hoogte

Meer parkieten in de stad

uitgestorven geeloorpapegaai in Co-
lombia. Dat kwam hem in 2002 te
staan op een gijzeling door de FARC.
Na acht maanden werd hij vrijge-
kocht voor een losgeld van 7.700 eu-
ro. Zijn passie voor papegaaien werd
er niet minder door: deze maand be-
gon hij bij het Centrum voor Milieu-
wetenschappen in Leiden aan promo-
tieonderzoek naar het aanpassings-
gedrag van stadspapegaaien.

Halsbandparkieten zoeken vooral
oudere bomen om te nestelen. Ze
broeden pas als ze vier jaar oud zijn
en krijgen in het wild meestal slechts
twee of drie jaar lang één nest, waar-
uit gemiddeld één kuiken per jaar
groot wordt. Vrouwtjes hebben ’s zo-

mers hun nesten her en der, man-
netjes en jonge vogels hokken in de
kolonie. Zo’n gemeenschappelijke
slaapplaats is ook veiliger met het oog
op nachtelijke vijanden, zoals uilen.

Vogelkenner Frank van Groen
komt hier uit zijn werk dagelijks
langs en telt de halsbandparkieten re-
gelmatig. „In december had ik er
soms wel 4.000 tot 4.500. Maar op
Oudejaarsavond, met al dat vuur-
werk, zijn ze er vandoor gegaan. Nu
keren ze aarzelend terug, gisteren
had ik er 1.750.”

Om kwart voor vijf begint het rond
de slaapboom in het Oosterpark aar-
dig druk te worden. Groepen hals-
bandparkieten cirkelen snerpend
over het gras. „Misschien wel uit
Weesp of Vleuten”, oppert Frank van
Groen. „En Aalsmeer en Abcoude
hebben ook al eigen slaapkolonies.”

Nieuw zijn de grote Alexanderpar-
kieten. Vogelteller Jan Timmer zag ze
voor het eerst omstreeks 2006, bij
Haarlem. „Ze zijn wat groter dan de
gewone halsbandparkieten, met een
zwaarder stemgeluid en een gorge-
lende rrrrr.” In Amsterdam zwermen
er nu zo’n 50 van rond, weet Roelant
Jonker. „Halsbandparkieten leven
ook in steden als Istanbul en Kairo.
Wereldwijd leven inmiddels 88 soor-
ten papegaaien in de stad, ze passen
zich daar steeds beter aan naarmate
de oerwouden verdwijnen.”

Tegen vijven wordt het echt don-
ker. De rondgierende zwermen vo-
gels scheren met tientallen tegelijk
over onze hoofden. Kennelijk zijn ze
nu compleet, want ineens stroomt de
slaapboom vol. De bovenste takken
worden als eerste bezet. Frank van
Groen telt razendsnel groepjes van
tien af. Tussen 17.05 en 17.10 uur
vliegen 270 vogels de slaapboom in,
tot 17.15 uur komen er nog 830 bij,
tot 17.20 uur nog 630. Binnen een
kwartier is de hele boom bezet.

Het gekrakeel is oorverdovend. Bo-
ven het kruispunt verschijnt een ble-
ke maan. Enkele laatkomers druppe-
len nog binnen. Om kwart voor zes is
de telklus geklaard. Langzaam wordt
het stiller. De teller is blijven steken
op 1.774 halsbandparkieten plus 8
Alexanderparkieten. „Dat zou je
nooit zo zeggen als je naar die boom
keek zonder te tellen”, zegt Frank van
Groen. „Mensen schatten die aantal-
len altijd te laag in.”

Roken is
het verschil
Vooral roken en drinken bepalen het
verschil in levensverwachting tus-
sen mannen en vrouwen.

Rotterdam. Vrouwen leven gemid-
deld langer dan mannen en dat ver-
schil wordt binnen Europa voor 40
tot 60 procent bepaald door roken.
De ziekten die door roken ontstaan,
treffen vooral mannen doordat die
meer roken. Ziekten die ontstaan
door alcoholgebruik verklaren nog
eens 10 tot 20 procent van de kloof
tussen levenverwachting van man-
nen en vrouwen. Er is tegenwoordig
veel aandacht voor verschil in medi-
sche behandeling tussen mannen en
vrouwen, met verschillen in sterfte
als gevolg, schrijven Britse epidemio-
logen in een deze week v e r s ch e n e n
artikel in het tijdschrift Tobacco Con-
trol. Vrouwen gaan bijvoorbeeld va-
ker naar de dokter, wat hen mis-
schien zou beschermen. Vaak wordt
vergeten, schrijven de onderzoekers,
dat roken en alcohol nog steeds het
grootste deel van het sterfteverschil
veroorzaken: 50 tot 80 procent, oplo-
pend van West- naar Oost-Europa.
Voor Nederland komen de onderzoe-
kers op ruim 60 procent: roken be-
paalt de helft van het leeftijdsverschil
en alcohol 12 procent. In Nederland
stierven mannen in 2008 gemiddeld
bijna vier jaar eerder dan vrouwen. In
1990 was het verschil nog ruim een
jaar groter. De verklaring is dat vrou-
wen sinds de jaren zeventig meer zijn
gaan roken en drinken. (NRC)

Dat vrouwen
ouder worden
is voor de helft
bepaald door
minder roken

Een stevig
o n t b ij t
maakt dik
Een uitgebreid ontbijt leidt, over de
hele dag gemeten, bijna altijd tot
meer calorieën.

Rotterdam. Wie stevig ontbijt,
heeft aan het eind van de dag meer
calorieën binnen dan iemand die met
één boterham en een glaasje sinaas-
appelsap de dag begint. En ook meer
dan iemand die het ontbijt overslaat,
schrijven Duitse onderzoekers in Nu-
trition Journal. Over de vraag of een
stevig ontbijt helpt bij vermageren,
bestond onduidelijkheid. In 2004
kwam uit onderzoek naar voren dat
flink ontbijten hielp om, over de hele
dag, minder calorieën binnen te krij-
gen. Koren op de molen van mensen
die willen afvallen maar niet het idee
willen hebben dat ze minder eten.
Heel wat diëten, zoals van de Frans-
man Montignac, zijn er populair
door geworden. Maar eerder onder-
zoek, van halverwege de jaren negen-
tig, zei simpelweg: wie ’s morgens
veel eet, heeft aan het eind van de dag
meer op dan een matige ontbijter.
Duitse onderzoekers zochten de ont-
bijtkwestie uit in een experiment bij
380 mensen. Die hielden 10 tot 14 da-
gen bij wat ze aten. Er waren te dikke
mensen bij en mensen van normaal
gewicht. Niet iedereen at elke dag
hetzelfde. Conclusie: een stevig ont-
bijt leidt, over de hele dag gemeten,
bijna altijd tot meer calorieën. (NRC)
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Tellingen in 2004
Totaal 5.409

Tellingen in 2011
Totaal 8.767
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