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0]: een avorrd in rnel ging ik
rond 7 uur even de hond uitla-
terr langs de Dommel. Het stik-
te er van de soepeenden met
jorrgen. Ik zag opeerrs dat een
vrouwt j e soepeend eerl -i ong
palite. I)ie moel, í:ven een van
de kinder-en recht zetten,
dar:ht lk no6 en in gc-dachte
zag ik miin moeder zaliger met
de broodplank stevlg in haar'
liaud.en. Maar hro, dit was er-
BÉí, want toerr ze het j ong
1osl j-et bleef het met z i j n
kopj e orrder water en na een
paar schohies dreef het beest-
j *: rot:r l oos verder de Dr:rnme 1

EKSTER EN TORENVALK

'i'i j dens eerr bezoek vclDr het
BSI' aan een )reidegel-,iedje bii
Neter,=e1- zag j-k 1rr tvree di,:l,rt
l)i -i e i l<aar- staande tro]Iie-Ï1 valr
6ien t--rrs.i e .,rl leg,fennen een ne131-
z i 1.t':n, Toen ik tegeu de eer*
=ie 

'boom stampte rzloog er een
tc:r-errval-k van het neE; ti. Even
er bi i g;eklommerr en gekeker.r : 4
kleine jangen. Van het tweede
irest rrloop_, rriilts weg nadat ik
tc-$en de hoom had gestarnpt.
To,:Ii opk maa.r e§/en controle-
rÉn! iiel- wa.E g;een moeilrjhe
i:oom. Vr": sclietst rni j n verba--
zirt.g, toen c,,:k rlat tt€,:::t jongen

af . ik was 1)tr9 rriet val-r oe
verbazirrg beiromerrr of ze i;akte
er wëer een r=r1 jaweI, ooir ,iit
Lreestje dreef r'oerloor; ver'der.
Vragen: Vie treeft dit ooit
meer gezien?

Zor:deir hel haar eigen
jongen geweest zijn?

Als het j crrgen van
artder+: gewerr:st waren waarom
zoudea die dan niets doen? Er
zaten andere eenden met. jongen
birrnen 1-0 metr:r.
VÍe heef t hieror: een antwoor-d'r'
Graag rraar:

Fir:t van Happen

BROEDEN VI,AK BIJ ELKAAR

bleek te bevatten. Het wareïr ij
ekst.er.s van + 2 weken oud. te
nestbomen stonrlen mínrier clan 4
rneter uit elkaar. B1ijkl:aar
was dat geen probleem vool- cle
oudervogel-s, De eks;ter en ta-
rerrvalk moeterr ongeveÉr tege-
tijkertijd tregonnen ::ijn met.
de e i- leg, maar w le w i-e heef t
opgiezocht i.s moe i 1 iJ k uit te
rnaken. Van houtduiven is het
]rekend dat ze Er-aag negteien
in de buurt. van boomvalken. In
dit. geval- liikt het uit nood
geboren.
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