VRAAGBAAK

In elk nummer beantwoorden we een
intrigerende vraag over onze dieren,
een vraag die zot lijkt, maar dat
eigenlijk helemaal niet is. Een vraag
die voor een wetenschapper, een
bioloog, een verzorger simpel is, maar
voor ons (leken) een mysterie.
Heb je ook een dierenvraag? Mail ze
naar ZOOmagazine@kmda.org

Vraag van Marc Machielsen (40) uit Merksplas

Is dit een uil of een zwaluw?
Antwoord
Eigenlijk geen van beiden, hoewel zijn naam dat
tegenspreekt. Dit is een uilnachtzwaluw en die
behoort met zijn familie tot de orde van de
nachtzwaluwachtigen, net als zestien andere soorten, zoals de kikkerbekken. Een al even
vreemdgebekte vogel maar dan een maatje kleiner. Zijn brede bek helpt hem bij het inslikken van
zijn prooien. Geen etiquette voor de uilnachtzwaluw, want de muizen worden in één keer geconsumeerd. Bij schemering gaat hij op jacht. Hij
heeft geen grijppoten zoals de uil die in volle
vlucht zijn maaltje beetgrijpt. Hij moet eerst
landen op de grond en dan zijn muis, kikker of
insect doden. De uilnachtzwaluw leeft in Australië en op de eilanden Tasmanië en Nieuw Guinea. Bossen zijn zijn habitat, maar meer en meer
trekt hij naar verstedelijkt gebied. Je kan hem
daar in de parken en tuinen opmerken. Wordt hij
de mees van Australië? Bij gevaar strekt hij zijn
gevederde nek uit met zijn snavel richting ster-

ren en sluit hij zijn opvallende geeloranje ogen.
Net of hij het kinderprincipe Ik zie jou niet, dus
jij ziet mij ook niet toepast. En dat lukt hem
wonderwel, want met zijn rijke schutkleuren is
hij mooi gecamoufleerd tegen een achtergrond
van bladeren en boomschors. En zo slaapt hij
ook. Hij maakt zijn nest op hoogte in boomvorken, stronken of in lianen. Elk jaar verfraaien ze
het. Het vrouwtje legt twee tot drie eieren die
ze, samen met haar partner, dertig dagen warm
houdt. Mama neemt meestal de nachtshift, terwijl papa overdag broedt. Uilnachtzwaluwen zijn
hondstrouw aan hun partner. Ze blijven bij elkaar
tot de dood. Mooi, toch?!

WEETJE
O Wist je dat de kuikentjes met hun achterste
over de nestrand hangen om hun kakje naar beneden te laten vallen? Proper!
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