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VOGELVARIA

MT EVERS ALS VOEDSEL VOON MEREL EN SPRTEUW

Begin rnei 2003 trof ik srote qaten aan in het gazon van miin tuin in Knegsel Het deed

rnij denken aan sporelr l'an de Groene Specht die zo op jacirt gaat naat' glasmieren. Alleen had

ik de Groene Specht al in geen maanden meer seiroord of gezien. Het antwoord kwarn toen ik

een rran Merel ntet veel ge*'eld met zijn snavel een gat zag hakken in het gazon. Hij haalde er

een meikever uit. Deze rverd berverkt en rechtstreeks aan de jongen gevoeld. Binnen een

kvnartier u,erden er zo i meikevers uit de grond gehaald (dus geen engerlingen!).
lk had al eerder gezien dat er veel ronde gaatjes in het gazon zaÍen. Hier zijn dus

meikevers uitgekornen. Maar die zijn dan al -tevlogetr. Hoe weet nou zo n Merel waar eell

nreikever zit? Lk denk dat de Merel met zijn poten trillingen voelt, waar een meikever probeer-t

naar de oppervlalite te komen Orn daama op precies de goede plek toe te slaan.

Weer zac ik de ntan N,{erel bezig met het rnaken van een gat in het gazon. Plots u'erd

hij rveggejaagd door een Spreer-rw die ook nret jon-qen zat Die ging verder ntet pikken itt
hetzelfde gat en haalde er een rneikever uit.

Later op die dag zag ik dat de Spreeun op eigen houtje zelf een meikever tevoorschijn

haalde
Ceert Sanders

GrrnzwALUW BRoEDT NA 6lnnB NoG STEEDS tN DEzELFDE NESTKAST

Op 10 iuli 1997 ging ik sarrrerl met Chris Mr-rlder de gierzrvaluwkasten controleren it.t

Straturn, in de Eindhovense bloemenbuurt. Eens kijken of we jonge Gierzwaluwen konden

ringen. Chris hangt daar elk voorjaar een stuk of 10 kasten op, waar er rneestal zo'n vier t,an

bezet zijn Zo ook op cieze dag. ln vier kasten zaten telkens 2 iongen. In een van die

nestkasten zat ook het ouderpaar bij de jongen in de kast. Die hebben w'e toelt trreteen ook
rnaar geringd.

Dit jaar (2003) ging Chris de kasten vast een keer langs op 30 juni, om te kijken of ze

bezet rvaren en hoe groot de eventuele jongen waren. In een van de kasten zag hij ba de

controle een Gierzu,aluw zitten met een rineetje orr Die heeft Chris toeu even gepakt om de

ring af te kunneu lezen. Bij controle van het rinqnummer bleek het een van de ouden,ogels te

zijn r-rit 1997 Die liornt dus al zeker 6 jaar naar dezelfïe kast om te broeden. Overigens is dat

nog vrij nonnaal voor eeu Gierzu,aluw. Gemiddeld rvorden ze wel een jaar of zeven, het

record van eeu geringde Gierzvn'alurv staat op 2l laar Dus we kunnen nog even r ooruit.
Jan \\routers
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