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DE SNELLE SLAGEN VAN 

De kolibrie is het kleinste vogeltje op aarde, maar deelt dankzij zijn vlugge vleugels toch 
rake klappen uit. In de ring met een wereldkampioen lichtgewicht.

Tekst Matthijs Meeuwsen

C 
ubanen zijn er inmiddels aan gewend: voor ze uithalen met 

een vliegenmepper moeten ze eerst kijken of ze niet per 

ongeluk een zunzuncito – oftewel bijkolibrie – uit de lucht 

dreigen te slaan. Het vogeltje is namelijk zo minuscuul dat 

het regelmatig wordt aangezien voor een insect. En wat wil je ook? 

Dit kleinste warmbloedige gewervelde dier op aarde is kleiner dan 

het oog van een struisvogel, weegt minder dan een eurocent en legt 

eieren die moeiteloos zijn te verstoppen achter een erwt. En toch 

heeft het beestje – dat door zijn razendsnelle vleugels ook zoemt 

als een bij – vliegkunsten waar bijvoorbeeld de slechtvalk of steen-

arend zelfs in hun stoutste dromen niet aan kunnen tippen. Waar zij 

immers als een straaljager door de lucht schieten, vliegen kolibries 

als een  helikopter. Ze zijn de enige vogels die achteruit, schijnbaar 

bewegingsloos in de lucht of zelfs – jawel! – ondersteboven kunnen 

vliegen.

Mythische status
Niet gek dus dat de bontgekleurde vogeltjes op het westelijk half-

rond – waar de 325 soorten enkel voorkomen – al eeuwen geleden 

een mythische status verwierven. Van de Navajo-indianen in het 

noorden tot de Inca’s in het zuiden: er was in de oude Amerika’s haast 

geen cultuur te vinden waarin kolibries geen spirituele of religieuze 

hoofdrol speelden. Vaak werden ze gezien als personificatie van de 

zon, of stonden ze symbool voor waarden als veerkracht, voorspoed 

en plezier. En natuurlijk was ook het piepkleine formaat onderwerp 

van legenden. Volgens de Maya’s werden de eerste twee kolibries bij-

voorbeeld samengesteld uit de afvalveertjes die waren overgebleven 

nadat eerst alle anderen vogels waren geschapen.

Inmiddels weten wetenschappers dat de kolibrie met zo’n 1000 tot 

1500 veren ook daadwerkelijk het meest bescheiden verenpak heeft. 

Maar onder zijn dunne jas gaat krankzinnig snelle hardware schuil, 

dat het lichaam van andere vogels doet verbleken tot een prehisto-

rische pc. De kolibrie heeft een gemiddelde hartslag van 1200 slagen 

per minuut, haalt zelfs in rust 250 keer per minuut adem en slaat per 

seconde(!) maar liefst 80 keer met de vleugels. Nog niet indrukwek-

kend genoeg? Om indruk te maken op de dames krikt het uitslover-

tje de boel zelfs op tot 200 vleugelslagen en een snelheid van 400 

lichaamslengtes per seconde. 

Maar hoe doet die kleine kampioen het in vredesnaam? Het geheim 

werd pas deze eeuw definitief ontrafeld toen biologen dankzij 

hypermoderne high speed camera’s eindelijk in staat waren om de 

snelle slagen onder de loep te leggen. Wat bleek: waar andere vogels 

alleen opwaartse kracht creëren als ze hun vleugels naar beneden 

slaan, klappen kolibries hun vleugels vervolgens om, waardoor ze – 

BIOMIMICRY

Hoewel de dunne, lange snavel van kolibries uitermate geschikt is voor hun 

geliefde nectardieet, is het ook een dodelijk effectief wapen in de jacht op 

fruitvliegjes (en zo de broodnodige proteïnen). Je zou verwachten dat de 

snavel hierbij dient als een soort Chinese eetstokjes, maar de vogel jaagt 

echter met zijn bek wijd open. Zijn flexibele ondersnavel werkt hierbij als een 

soort boobytrap, die eerst extra ver doorbuigt, maar vervolgens razendsnel 

dichtklapt. Uitvinders proberen de opbouw van de bek dan ook na te apen om 

tot verpakkingen te komen die in een bepaalde buigingshoek weer automa-

tisch sluiten. 

DE KOLIBRIE
net als insecten – ook bij de terugweg omhoog stuwing produceren. 

Conclusie: dankzij een kleine twist is de snelle stuntpiloot vele malen 

wendbaarder.

1500 bloemen per dag
Maar op een lege maag valt niet te vliegen. Dus het gevolg van een 

leven in de zesde versnelling is ook het feit dat een kolibrie dagelijks 

tot bij maar liefst 1500 bloemen moet bijtanken om energie op te 

doen. De bijkolibrie likt met zijn lange, gevorkte tong in een dag zelfs 

zoveel nectar naar binnen dat hij tot acht keer zijn lichaamsgewicht 

erbij snoept (vergelijk het met een trucker die bij het benzinestation 

stopt voor 700 liter Red Bull). Dankzij een ongekend snelle stofwisse-

ling is 97 procent van de sucrose binnen twintig minuten echter weer 

omgezet in energie. Bovendien schiet de kolibrie ‘s nachts in ‘torpor’: 

een extreem korte winterslaap waarbij de hartslag, stofwisseling, 

ademhaling en lichaamstemperatuur zo weinig energie verbruiken 

dat het beestje eerder dood dan levend lijkt en zelfs bij aanraking 

niet wakker zal worden.

’s Ochtends heeft de kolibrie dan ook soms wel een uur nodig om 

weer volledig te ontwaken, waarna als ontbijt zo snel mogelijk zeker 

een kwart van zijn dagelijkse dosis nectar moet worden gedronken. 

Gelukkig heeft hij naar verhouding de grootste hersenen van alle  

vogels, en zodoende ook een waanzinnig goed geheugen waarin hij 

de locaties van talloze bloemen opslaat. Tijdens laboratoriumproe-

ven met nepbloemen bleek dat de pientere beestjes zelfs bijhouden 

hoe snel elke individuele bloem weer nieuwe nectar aanmaakt, 

en daar voortdurend hun vluchtplan op aanpassen. Kom dan ook 

nooit tussen een kolibrie en zijn energiedrankje, want ondanks zijn 

formaat hoef je van deze vogel geen Calimerogedrag te verwachten. 

Ze staan bekend als één van de aller-agressiefste soorten en deinzen 

er niet voor terug om gaaien, kraaien of zelfs haviken hun territorium 

uit te boksen. 
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