Kanoet

Calidris canutus

Koning Knoet van Denemarken, ook wel Kanoet genoemd,
leefde rond het jaar 1000. Hij was zoon van de Deense prins
Sven Gaffelbaard die weer een zoon was van Harald Blauwtand. Maar wat hebben die oude vikingen met dat vogeltje
te maken? Koning Knut, Knoet of Kanoet zou Engeland veroveren, een machtig man dus. Hij werd zeer bewonderd door
zijn hofhouding. Men fluisterde zelfs dat hij macht had over
de zee. Kanoet die erg gelovig was, bewees zijn hoflieden dat
hij geen controle over de elementen had. Hij ging met ze naar
het strand en beval de zee zich terug te trekken. Het werd op
dat moment vloed dus het gezelschap kreeg natte voeten.
Ze ontdekten dat zijn macht als koning in geen verhouding
stond tot de kracht van God die het getij had geschapen. Ziet
u onze koning al op het strand van Scheveningen? En u raadt
het al, de vogel Kanoet is vooral op het strand te vinden waar
hij zich tegoed doet aan schelpen.

Kemphaan

Calidris pugnax

Philo, betekent ‘minnaar van’ en macha ‘strijd of gevecht’.
Vechtersbaasjes dus. Kemphanen zijn zeldzaam. Ze hebben
een buitengewoon ingewikkeld liefdesleven. Ze zijn hier
soms op doortocht te vinden. Bij de kemphaangevechten
gaat het er verhit aan toe. Elke kemphaan heeft er zijn taak.
Er zijn honkmannen, satellietmannen en randmannen. Allemaal spelen ze een rol bij de ingewikkelde paringsdans. Daar
zijn boeken over volgeschreven. De uitdrukking, als ‘kemphanen tegenover elkaar’ kennen we er van.

Drieteenstrandloper

Calidris alba

Alba is wit, denk aan albast, dit is dus de witte strandloper. In
de zomer zijn drieteenstrandlopers roestkleurig en hebben
ze een witte buik. In de winter worden ze grijswit en hebben
ze een zwarte vlek op de voorvleugel. Dit beest witte strandloper te noemen is dus niet heel logisch. De Nederlandse
naam klopt beter, drieteen vanwege het ontbreken van de
vierde achterteen die anders strandlopers wèl hebben. En
die tenen zitten aan diepzwarte pootjes vast waarmee ze
hard voor aanrollende brandinggolven uitrennen. Een echte
strandvogel dus. In de zomer bivakkeren ze in het poolgebied
van Noord-Siberië en Groenland. Buiten het broedseizoen
verkiezen de vogels zandstranden. Ze moeten dus enorme
afstanden vliegen van hun broedgebied naar hun overwinteringsplaats in zuidelijke streken.
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