Roze pelikaan

Pelecanus onocrotalus

Verspreiding:

Azië, Afrika, Midden Oosten,
Zuidoost Europa
Vis
15 tot 25 jaar in het wild. 40
tot 50 jaar in een dierentuin.
Man: 9 – 15 kilogram.
Vrouw: 5 – 9 kilogram
29 – 36 dagen

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

1-3
Niet bedreigd

Hoe zie ik eruit?
Zwemvliezen
De roze pelikaan is met zijn 175 centimeter een
grote vogel. Vrouwtjes worden niet groter dan
150 centimeter. Ze hebben een spanwijdte van meer dan 3,5 meter. Een
spanwijdte is de afstand van de ene vleugelpunt naar de andere vleugelpunt.
Hun veren zijn licht roze van kleur, met aan de vleugels zwarte veren. Onder hun
lichaam zijn twee grote stevige poten te vinden. Deze zijn roze van kleur. Tussen
de tenen zijn grote zwemvliezen te vinden. De pelikaan is een watervogel en
dankzij de zwemvliezen kunnen ze zich goed voortbewegen in het water.
Grote bek
Opvallend aan deze vogel is zijn grote
bek. De snavel kan wel 40 centimeter
lang worden en is oranje met paars
van kleur. Onder de snavel hangt een
grote zak, waarmee ze vis uit het
water scheppen. In deze rekbare zak
pas bijna 15 liter water. Dat is meer
dan één emmer water. Aan het einde
van de snavel zit een scherpe punt,
die een beetje naar beneden wijst.
Dankzij deze scherpe punt kunnen ze
de glibberige vis gemakkelijk vast
houden.
Waar woon ik?
Pelikanen leven altijd in de buurt van water. Ze eten vis en zijn daarom afhankelijk
van water. Ze zijn te vinden bij moerassen, plassen, meren, aan de kust en in brak
water. Brak water is de overgang van zeewater naar zoet rivier water.

Wat eet ik?
De pelikaan is een viseter. Ze eten verschillende soorten vis waaronder karpers.
De vissen worden gevangen met de snavel. Pelikanen leven in groepen en gaan ook
samen op jacht. De groep zwemt in een halve cirkel naar de vissen toe. De vissen
worden in een hoek gedreven. Als de vissen geen kant meer op kunnen, gaan de
grote bekken open en scheppen de pelikanen de vissen uit het water. De snavels
zijn te vergelijken met een soort schepnet. Het water wordt er vervolgens uit
geduwd en de vis blijft in de snavel achter. De pelikaan eet per dag soms wel meer
dan een halve kilo vis.

Mijn familie en ik
Leven in een groep
De roze pelikaan is een kolonievogel. Dit betekent dat ze in groepen leven. Naast
het jagen in groepen, rusten, eten, vliegen en broeden ze ook gezamenlijk. Het
leven in groepen heeft vele voordelen. Zo is het veel veiliger dan een bestaan
alleen en kunnen de jonge vogels achter blijven in de groep, als de ouders eten
gaan halen. De andere vogels in de groep passen dan op het jong van de ouders die
weg zijn.

Op de grond
De roze pelikaan maakt zijn nest op de grond. Het nest wordt gebouwd van riet en
takjes. De eieren die in het nest gelegd worden komen na 29 tot 36 dagen uit. De
jongen worden kaal en blind geboren en zijn dus helemaal afhankelijk van hun
ouders. Al snel krijgen ze veren die zwart/bruin gekleurd zijn. Ze zijn volwassen op
een leeftijd van 3 tot 4 jaar.

Help!
Natuurlijke vijanden
Volwassen pelikanen kennen geen natuurlijke vijanden. De eieren en jonge
pelikanen wel. Aangezien het nest op de grond gemaakt wordt, zijn ze erg

kwetsbaar voor landroofdieren. Ook vogels zoals arenden roven soms de jonge
vogels uit het nest.
De mens als vijand
De roze pelikaan is niet bedreigd. Toch zijn mensen hun grootste vijand. Hun
leefomgeving wordt steeds kleiner door de aanleg van akkers en industrie. De
klimaatsverandering zorgt voor verandering van het klimaat. Hierdoor komt het
water in de natte leefgebieden van de pelikanen hoger te staan. Veel geschikte
nestplaatsen verdwijnen daardoor. Ook overstromingen zorgen ervoor dat nesten
worden weggespoeld door het water.
Niet alleen zorgt de klimaatsverandering voor een hoge waterstand. Op andere
plaatsen zorgt het juist weer voor uitdroging. Als een gebied uitdroogt, komt het
water te laag te staan waardoor vissen dood gaan en er te weinig vis voor de
pelikanen te vinden is om te overleven.
Andere problemen die deze vogelsoort in gevaar zouden kunnen brengen zijn
verstoring door toeristen, jacht, visnetten (de pelikanen komen daar in vast te
zitten) en ziektes.
Wist je dat…
… pelikanen wel eens vluchten maken van 24 uur per dag, zonder onderweg een
keer te stoppen?
Tijdens de vlucht zijn er momenten dat de vogel zweeft en niet met zijn vleugels
slaat. Anders zouden ze het niet zo lang volhouden.
… jonge pelikanen door hun ouders worden gevoerd met een soort vissoep?
Deze vissoep maken de ouders zelf. Dit doen ze niet in een pan, maar in hun eigen
lichaam. Ze braken de soep namelijk uit. De jongen halen het voedsel dan uit de
bek van hun ouders.

Nieuwsgierig geworden naar hoe deze vogels er in het echt uit zien? Kom ze
bekijken in Vogelpark Avifauna.

