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VOGELVARIA

VEEL MERELS MET KORTE STAART IN HET VOORJAAR VAN 1997

ln het l'oorjaar v'an 1997 is me opgevallen dat ik veel Merels zag met een staaft

waarvan alle pennerr half afgebroken rvaren Za zaten er tu,'ee mannetjes bU mU rond het huis.

een voor en een achter. die allebei een korte staarl hadden Het mannetje achter het huis

vestigde zijn territorium in maart Toen had hr1 nog enkele staartpennen van normale lengte,

ntaar minstens de helft rvas al afgebroken Een maand later rvas zijn hele staart gehalveerd.

Ook op ander plaatsen in Reusel zag ik verscheidene N{erels ntet korte staaften. niet alleen

rnannetjes.

Natuurlijk zie je altijd u,el eens een Merel met een gehavend verenkleed, zeker als de

zorler vordert. Maar dit jaar vielen rne al die korte afgebroken staaften echt op. het kwam bij

oÍlgeveer een op de tien Merels voor
De oorzaak hiervan lijkt me te kunnen zitten in het droge r,oorjaar en zomer van 1996

t)e IVlerels konden toen nauwelijks meer regenwormen viirden en ook andere dierlijke
voedselbronnen werden schaars. De jongen die toen geboren zijn hebben waarschijnlijk voer
gekregen van een mindere kwaliteit dan normaal. Daardoor zijn de veren die uitgroeiden ook
van mindere kwaliteit -Í{eweest. Met als gevolg dat ze eerder versleten zijn. A1s dat alleen de

staartveren zijn is het niet zo erg voor de vogel. Zogauw ook de vleugelpennen slecht zyn. zal

zo'n vogel het niet lang overleven
Voor zover ik heb kunnen zien waren de rr,annetjes met korte staarten inderdaad r,'orig

jaar geboren Bii oLrdere Merels heb ik het verschijnsel niet gezien. Ziln er op andere plaatsen

ook veel kor-tstaartmerels gezien? LaaÍ het me weten.

JAN WOUTERS

PROCESSIERUPSEN EN KOEKOEKEN

E,r zaten in 1997 aanmerkeliik ininder Eikeprocessierupsen in de Kernpen dan vorig
jaar Wat daanan de oorzaak is. daar zullen de nreninqen wel over uiteenlopen Ik ueen echter

een qevolg daarr,an opgenrerkt te hebben er \\'aren utinder Koekoeken in 1997

Is dat echt zo. of is het nlaar een indruk die ik heb. Zljn er meer mensen die die indruk

hebben, of lier.,er nog die dat hard kunnen maken uit inventarisaties.
Als er echt minder Koekoeken \\'aren. *'as dat dan een gevolg van het minder goede

weer of varr het lagere aanbod van rllpsen Feit is rvel dat in 1995 en i996 de Koekoek

opvallend veel riep en aan\\ezrs nas. ook in de bebour,vde kom van Reusel In die jarett rvaren

de processierupsen ook rr.1keh.1k aanneziq in de buurt
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