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PARENDE GROENE SPECHTEII

Vrijd.ag 1-5 rnaartr oà schcrol, had ik zin oro eerrs een eindJe te
Eaan fietsen. A1s bestemmlag a^6 ik het Eckartse Bos uitgekozen'
Éet Eckartse Bos ligt aan de noordoost rand van Eindhoven op de
plek waar de Dommel- en de Kleine Dommel- elkaar treffen. Het. bos,
favoriet blJ wandelaars en Londenbezitters, is ondanks de drukte
rlJk aan vogelleven. 4 soorten spechten heb ik er nu in totaal
gezien. De Dommel, die langs het gebied 1oopt, is in de
wlntermaand.en vooral biJ de eenden erg in trek (5 soorten
waargenomen).
Die vrijdagrnlddag begon goed met eerr paartje Torenvalken, een
Grote Bonte Specht en een in de verte roepende ZwarLe Specht. Ik
reed- langs de Dommel- waar Boomkruiper zích liet horen en
Boomklever zíc;l. liet zien, Ik stak de Dommel over (via een brug)
en reed. langs een kinderboerderij. Vlak boven miin hoofd zat een
Zarlglijster te zingen en op het weitje van de kinderboerderij zat
eeL Groene Specht. Die wilde ik eeos nader bekiiken rïretar hii
vloog a1 snel op. Ik er achteraan dus. Toen ik het weltje voorblj
was zag 1k hem op een knotwil-1 zitten langs een sloot waar nog
water j.n stond,. ïn het water 1ag een bogmstronk en daar vloog de
specht naar toe. Yaorzichti-g klom hiJ naar beneden en dronk uit
d"e s1oot. Irlet mlJn verrekiJker kon ik al1es prachtig volgen" Toen
hfj klaar was met drinken ging hij boven op de stronk zj-tten
poseren. Ik had nog nooit een GroeDe Specht zo mooi kunnen zien.
È1erna vloog h1J terug naar het weitje. Ik dus ook terug. Daar
aangekomen zaten er ineens 2 spechten in het Bras. En niet naast
elkàar, nee op elkaar! Machtig schouwspel natuurlijk, zoieLs zíe
j e niet vaak.
De spechten hebben nog een tiJdJe op het Eras gezeten en al gauw
trr:k d.e Zangl-iJster weer miin aandacht. Ik ging die avond in
ieder geval weer een ervarlng rijker naar truis.

YVES I{ARTENS

STAART]'ÍEES T I KT TEGEN' HET RAA}'Í

Dit voorjaar, vooral in maart, gebeurde het Eeregeld dat er zacht
tegen een raam van de huiskamer werd getikt. Dat bleek dan een
Staartmees te zijn die pogingen leek te doen om binnen te komen.
Ze vloog dan met zachte str:otjes tegen het g1as, viel naar
bened.en of BinB aan de muur aan de zlJkant van het raam hangen,
en begon weàr tegen het raarn aan te vliegen. Dat kon zo enkele
minuten d.oorgaan, waarna het vogeltie wegvloog. Een verklaring
voor d.tt geàrrg kan zljn dat de Staartmees in haar spiegelbeeld
een rivaal ziet r €rr dan probeert om die te verJagen.
Het is een verschijnsel wat door meer mensen in de buurt werd
opgemerkt. BiJ d.e overburen gebeurde het ook. En een buurvrouw
had het over ëen musJe dat op een RoodborstJe 1eek, omdat het
tegen het raam tikte. Ook Jo van de Voort zag eell Staartmees
tegen het raam aanvliegen, vanuit het kraambed.
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