Lessons amazilia kolibrie Amazilia amazilia
Verspreiding:

Voedsel:
Leeftijd:
Gewicht:
Broedduur:
Aantal eieren
per keer:
IUCN-status:

Het westen van de Andes,
van west Ecuador tot west
Peru
Nectar, insecten en pollen
15 jaar
4,5 tot 5 gram
16-18 dagen
2
Niet bedreigd

Hoe zie ik eruit?
Veel soorten
Er zijn wel meer dan 300 soorten kolibries. Alle kolibries komen alleen maar voor in
Amerika. Ze zijn er in allerlei kleuren en maten. De kleinste soort is maar 5
centimeter groot. Dat is te vergelijken met een grote hommel. Er zijn kolibries die
bijna helemaal groen zijn, maar er zijn ook kolibries die felle kleuren hebben zoals
rood, oranje en paars. Doordat het kleine snelle vogeltjes zijn, is het heel lastig om
alle soorten van elkaar te onderscheiden.
Lessons amazilia kolibrie
In dit spreekbeurtpakket gaan we het hebben over de lessons amazilia kolibrie.
Deze is 9 tot 11 centimeter lang. Mannetjes zijn meestal iets groter dan de
vrouwtjes. Ze hebben een rode snavel waarvan de punt zwart gekleurd is. De kop
en het bovenste gedeelte van zijn rug zijn groen en onder aan de rug gaat deze
kleur over in oranje. De veren op hun borst zijn ook oranje en de vleugels zijn
groen met zwart van kleur. Bij een ondersoort zijn er witte veren op de keel te
vinden.

Waar woon ik?
De lessons amazilia kolibrie leeft in een klein gedeelte van Zuid-Amerika aan de
westkust. Daar leven ze, in tegenstelling tot de meeste kolibries, in open en droog
landschap. Ze komen haast niet in bossen voor. Hun nest maken ze op takken in
bosjes en bomen.

Wat eet ik?
Kolibries eten met name nectar die ze uit bloemen halen. Dat is een suikerrijke
vloeistof die door planten gemaakt wordt. Bijna alle suikers gebruiken ze om zich
warm te houden en te kunnen bewegen. Om te eten steken de kolibries hun snavel
in de bloem en met hun speciale tweedelige tong likken ze heel vlug de nectar op.

Om hun maagjes te vullen moeten ze 1000 tot 2000 bloemen per dag bezoeken.
Een kolibrie eet dan ook ongeveer om de 6 tot 10 minuten. Kolibries zijn vooral gek
op rode bloemen.
Mijn familie en ik
Liever alleen…
De kolibrie leeft een groot deel
van het jaar alleen. Ze zijn erg
territoriaal. Dit betekent dat ze
het deel waar ze leven en wonen
beschermen tegen indringers.
Mochten er toch andere kolibries
in hun leefgebied komen, jagen
ze deze gelijk weg.
Alleen tijdens het broedseizoen
leeft een mannetje even samen
met een vrouwtje. Ze paren en
de man zorgt er daarna voor dat
hij wegkomt, anders valt ze hem
aan. Dit kleine vogeltje is een
pittige tante. Als ze aan het
broeden is vallen ze zelfs wel
eens mensen aan.
Kale jongen
Het vrouwtje bouwt een nest van
onder andere spinrag. Ze doen
daar ongeveer 5 tot 10 dagen
over. Als ze de eieren heeft
gelegd, bebroedt ze de eieren en
voert ze de kuikens tot ze
uitvliegen. De kuikens kruipen
kaal en blind uit het ei. Na ongeveer 3 weken zijn ze oud genoeg om uit te vliegen.

Help!
De kolibrie is een snel vogeltje. Voor roofdieren is het dus een lastige prooi om te
vangen. Toch hebben ze wel vijanden zoals roofvogels en slangen. De eieren lopen
het meeste gevaar. Zij kunnen natuurlijk niet vluchten. Vogels, slangen en
hagedissen lusten zo nu en dan wel een eitje. De kolibrie laat dit echter niet
zomaar gebeuren. Ze vallen aan zodra er een vijand in de buurt van hun eieren
komt.
Er is nog een natuurlijke vijand van de kolibrie waar je het niet van zou
verwachten. Dat is de bidsprinkhaan. Dit is een groot insect met grote en krachtige
vangpoten. De bidsprinkhaan is goed gecamoufleerd. Dit betekent dat ze niet
opvallen, doordat ze erg op hun omgeving lijken. De kolibrie komt aanvliegen en
ziet de bidsprinkhaan dan niet zitten. De bidsprinkhaan slaat dan bliksemsnel toe,
waardoor de kolibrie geen schijn van kans heeft.

Wist je dat…
… de kolibrie wel 70 tot 80 keer met zijn vleugels kan slaan per seconde?
Dit betekent dat ze wel meer dan 4000 keer in één minuut met hun vleugels slaan.
Het gaat zo snel dat je de vleugels bijna niet ziet.
…de kolibrie de kleinste eitjes in de vogelwereld hebben?
De kleinste kolibriesoort is het kleinste vogeltje op de wereld dat ook de kleinste
eieren legt. Het eitje weegt maar 0,2 gram.
… de kolibrie relatief tot het lichaamsgewicht van de moedervogel het
allerzwaarste ei heeft?
Wat betekent dit precies? De kolibrie die 1,8 gram weegt, krijgt een ei van 0,2
gram. Dit is te vergelijken met een volwassen mens dat een kind zou krijgen van
bijna 10 kilogram. Een kind dat 1 jaar oud is, weegt ongeveer 10 kilogram. Dat zou
dus wel een hele grote baby zijn.
… de kolibrie net als een helikopter op dezelfde plaats kan blijven hangen?
Om bij het eten in de bloemen te komen is het handig om tijdens het vliegen op
een plaats te kunnen blijven hangen. De kolibrie kan dit dan ook als de beste.
Meer informatie?
Wil je de kolibrie zien vliegen? Ga naar YouTube en vul het woord ‘Kolibrie’ in.
Wil je zien hoe een bidsprinkhaan een kolibrie vangt, klik dan op de volgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=ep6vmpcUQR8
Nieuwsgierig geworden naar hoe deze vogel er in het echt uit ziet? Kom hem
bekijken in Vogelpark Avifauna.

