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VOGELVARIA

SPERÍíTER HET VLOOIEN

Op 14 rnaart i}. ving ik een Sperwer, een vrouw-tje. Toen tk bezig
was met het ringen van deze vogel zag ik op een gegeven moment
een v1o op mljn hand zitten. Gauw even pletten, dacht ik, voordat
ik straks deze v1o doorgeef aan ![a.rgo, want c.art ziJn de poppen
aan het dansen. Vogelvlooien vinden mljn bloed blijkbaar niet
lekker, maar dat van Margo des te neer. Nadat Ík de Sperwer
losgelaten had bleek 1k nog vler vlooien te hebben. Dat beest
moet onder de vfooien hebben gezeten.
Het gebeurt uraar heel sporadisch dat ik vlooien vLnd op een vogel
die i-k ring, ëD dan noolt meer dan één. Ik herinner me een li[erel
err een Koolmees met een v1o. Sperwers krijgen natuurlij k
gemakkeliJk de vlooien van hun prnoien. t{aar blJ andere Sperwers
heb ik nog nooit een v1o vastgesteld. Hisschien hebben ze er
vooral in het voorjaar last van? In de llteratuur heb ik er niets
over kunnen vlnden.

JAN VOÏJTERS

GELDR0P HEEFT \íEER VAT: I{OHO OP DE DOHI{EL.

Zaals iedere morgen biJ het uitlaten van onze joekel, loop 1k een
stukje langs de Dommel in het Hulsterbroek. Dus zo ook
donderdagmorgen 4 april 1991. Op een gegeven mr:ment zie ik twee
mannetjes Soepeend in gevecht. En waarom waren die mannetJes ln
gevecht? Juist ja, Da een vrouwtje natuurlijk. Terwljl die twee
mannetjes aan het vechten zijr,, komt er eerr ander mannetje aan en
vliegt even daarna met het iets verder zittend vrouwtje weg. triks
bijzonders, gebeurt bij rtrensen ook wel. Je kent vast wel het
spreekwoord: twee vechten orn ëen slipje de derde maakt een wipJe.
llaar nu komt het. Yeer komt er een ïnannetje Soepeend aan, gaat
meteen naar die twee vechtende toe, waarvarr er meteen eent.je
wegvl iegt . Het laatst aangekcltuen ma.anetJ e pakt het andere,
overgebleven, rnannetJe achter de kop vast en begint gelijk te
paren. iliks bijzonders zu1 Je ze6gen. Gebeurt bij mensen ook. Ja,
dat weet 1k wel. Maar wat is hierover bekend in de vogelwereld?
(a1s je tenminste de Soepeenden tot de vogels rekent).
Na de kindermr:ord onder de Soepeenden van eeD paar Jaar geleden
was dit weer eerr rare gebeurtenis bij ons op de Dommel,
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