
-17-

VOGELVARIA
PI}IPELS IIT DE OL]TTEIf

Op 17 ianuari L989 zag ik in Den Bcregent in Reusel een Eroep van
40 Firupelrnezen fourageren in Iepen, die er als laanbeplanting
langs de weg staan. Ik vond het wel een ui-tzonderliJk grote Broep
en schreef die waarneming dus op. Illaar verder leek het me een
toevalstreffer en schonk er Beerr aandacht meer aan. Tot ik op 19
januari van dit jaar door die straat kwarn en er weer een grote
groep Pirnpels bezig zag in de lepen. l{og maar eens tellen; dat
valt rriet mee als ze niet stil zitten. Ik kwam tot minstens 55
exemplaren! In de dagen erna lette ik erop of ze er weer zat.err,
Nr,r eens waren er Been, dan weer zaL er een kleiner groepJe. tlel
steeds bezLg iets te eten uit de knoppen van de lepen, die bLjna
bloeiden. Op 31 januari was er een groep van zo'n 35 exeml-;laren
aan het fourageren. Bliikbaar zit er iets in die knoppen wat
Fimpelrnezen aantrekt. Het is bekend dat Pimpelmezen in het
voorjaar stuifmeel en nectar eten van bloeiende wilgekatjes.
Mogeliik hebben ze het blJ die Iepen op het halfríjpe stuifmeel
gemunt. Nectar liJkt me niet in de iepebloemeties voor te komen
want het is een windbestuiver. Let er eens op in de wint.er.

JAN VOUTERS

JONGE SPERVERS ETEI{ OUDE }itEREL
Op ZA juni 198S kwam ik in de bossen ten zuiden van Reusel biJ
een nest van eerr Sperwer. Het nest bevatte vi.er jongen, die
precies oud 6enoeg waren om te ringen. }Ia de J ongen te hebben
geringd, kreeg ik al meteen een terugmelding toen ik het nest
bekeek op prooiresten. De bodem van van het nest lag vol met
i:otjes; van verorberde prooien. Aan een van die botjel_ zat een
ring. i)eze bleek van een liÍere1 te zijn geweest dle ik
di-ieëneenhalf jaar eerder geringd had op orrgeveer een kilometer
a.fstand van het sperwernest. Heel mals zal dle Merel ook niet
meer zi-jn gewee=;t.

J À]V VOIITER'

NACHTEGALEN
F'lusrninu,= 2 jaar geleden heb ik ll,nks en rechts al eerfs gevraagd
hoe het bij jullie in je gel-ried .staat rnet de nachtegalen. liat is
nl. het geva1. Iedere dag kom ik wel j-n het i{ulsterLrroek waar
ieder jaar zeker 3 rnaar ook i+el eens 4 zangposten waren. Langzaarn
werd ,1 it steeds minder. En nu in 'l9SO heb ik er nclg Itraar één
horen ziugen en dat was ook nt:g maar vt:or- één dag. Miin vraag is
iroe zit dat j-n iul1ie werkgebied? Reakties naar:
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