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BEDELEI{DE

I k zag dit voorj aar (rnaart
'89) een tweedejaars Kokmeeuw
die zeer fanatiek aan het
bedelen was bij een adulte
vogel. HÍj bleef ook continu
1n het gezelschap van deze
adulte Kokmeeuw. Dit is niet
echt gebruikelij k voor deze
soort. Ik had eigenliJk de
indruk dat de jonge vogels
a11een maar kort na het uit-
vl legen door de oude vogel_s

GOUDHAANTJES OVERVI NTEREN

In oktober en novembei- lgBB
rlngde ik in Reusel 13 Goud-
haantjes. 4 exemplaren Caarvan
heb ik in de loop van de win-
ter één tot vier keer terugge-
vangen. De kortste verbLijfs-
duur van de bli j vers was 1-

maand en 26 dagen, rle langste
was 3 maanden en 4 dagen. I[a
23 januari zijn ze ve:-trokken.
ik heb ik er daarna Seen ueer
Bevangen, hoewel ik nog wel
geregeld een net heb gezel:.
Je hoort of ziet in de winter
wel eerls Goudhaantjes in stad

KOKI,ÍEEUIl/

bijgevoerd worden waarna de
Jonge vogels al ruim voor de
herfsttrek in de steek gela-t.en
worden. Het zal hier dan ook
wel eerl zeer luie en/af slimme
jonge meeuw geweest zijn. ik
heb ni.et kunnen zien of de
bedelende vo6el wat kreeg r:m-
dat ze al snel samen naar een
ander ven vertrokken.

Pierre van de Vlelen

IIït BEBOUYDE OI,ÍGEVITG

of dorp rrtelar dan weet- je niet
of het toevallige bezoekers
zi-jrr of echte b1ljvers. Uit
deze terugvangstea bIiJkt dat
Goudhaantjes het een behoor-
IiJke tiJd uit krrnnen houden
bulten hun vertrouwde naald-
bossen. Of gaan r:nze tuinen
steeds meer op hun voorkeurs-
bLotoop 1iJken ? 81ijkbaar
staan er aI zoveel coniferen
1n Reusel dat de bebouwde kom
van d.it kempisch dorp een Ee-schikt overwinteríngsbiotoop
vormt voclr Goudha.antJes.

Jan I{outers
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