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Een paar weken geleden vroeg een collega hoe zÍj een groep fl<sters kon eli-
mineren. op mijn vraag uaaxom, kwam het volgend.e antwoord.
De betreffende collega r*oont in een bosrijke ongeving. Haar tuin wordt ge-terroriseerd' d.oor een groep Elcsters. Het aantal is rnij niet bekend, maar hetzijn er nogal uat. Seha1ve dat d.e familÍe ts ochtends rrroeg door die nherrle-
schopper§ gewekt word.t, ergeren zíj zich vooral aan derrmoord.lust" van de Ec-§ters. federe ochtend zou er vÍ€er een vogellijkje begraven moeten worden. Zij
hebben zelfs gezien hoe d.e Eksters dankzlj g:oede samànr*erking een Houtduif en
een Eekhoorn d.oden. 

.

0md.at ik nog nooit eerder iets d.ergelijks over E<sters gehoord heb, vraag ik
iedereen die soortgelÍjke enraringen heeft als hierboven ge"chetst, dit àanmij door te geven.

I,Iaarten }hnders.

IATE I{AARNEMING. VA}{ BOM$IZ}IAIU'd.

Op 25-11-tB4 bevond Eenk l&rnsters zich tesamen met enkele andere vogelaars bij
Bud.eltiorplein. Het Has aÉmgenaan weer voor de tijd van het jaar. Op een gege-
ven moment werd. een Soerenzwaluw ontdekt die zich bij de bebouwÍng ophield, om
zijn kostje telvergaren. Cedurend.e langere tijtl kon d.e rondvlieg:end.e vogel ge-
observeerd worden.

Gewoonlijk wordgn in d.e Kgmpen d.e laatste Soerenzwaluwen med.io oktober ïraaEge-
nomen. In eommige jaren, bij aanhoudend. uitzond.erlijk zacht ueer, waardoor de
vogelo langdurig vold.oende voedsel kunnen vinden, word.en nog weI eens een aan-
tal waarnemlngen verrieht tot in de eerste week van november. lit laar echter,
var6n d.e vogels volgens het normale patroon weggetrokken en tussen medlo-ok-
tober en d.e. waórneming van 2) november r*erden geen Boergnzr+a1ur*en meer gezien.
Mogelijk houd.t deze late waarneming verbantt met de zeer krachtige zuider-stor-
men die aan deze d.ag vooraf gingent Dergelijke líeersomstancLigheden hebben wel
vaker tot gevolg d.at vogels vanuit zuid-Europa in noord.elijker gelegen streken
verzeild raken.

Lex. (opgesteld aaa d.e hanct van gegevens van Henk lrlrnsters).

IJSVOGE],S - 1 . + Zóa
Ap 12-11-184 liep ik t.b.y. de bekentellingen langs de Keersop, onder Bergeyk,
toan ik een IJsvogel opmerkte. IIet rood en blauwgroene in het versnkleed vart
de voge1, die op een draad boven de beek zat, kleurd.e hel op in het zonlicht.
Hierd.oor vieJ. hij aI op grote afstand op. Dat was maar goed ook, want d.eze IJs-
vogel bleek zeer schuw te zijn. ïk had rm and.ers dus mogelijk gemist!
Telkens a1s ik een bocht in de beek passeerd.e en in het gezichtsveld. van d.e vo-
gel kwan, vloog d.it ex. een behoorlijk eind verder. Ik begon me a1 af te vragen
tot hoever dit zo door zou gaan, toen ik de lJsvogel bij een groepje zvate Eiken
op een weipaaltje zag zitten. f.t.t. eerst vertikte hij het nu em op te vliegen.
fk genoot van de mooie kleuren, toen.ik dit prachtige vogeltje uiteindelijk op

c,ar 8 meter afstand in mijn kijkerbeeld had. Toen ik hem nog dlchter benaderde
vloog hij echter opr om mij met een bochtje te passeren. Het leek wel ofdat dit
punt voor deze lJsvogel een grens betekend.e, welke hij kost wat kost niet wiId.e
overschrijden!
Zo voortdenkend zag 1k op nog geen 50 meter voor me uit een andere Ijsvogel in
mrn richting komen. Dit ex. nam op enkele meters afstand, bij het boomgroepje
op de schrikdraad plaatsl
De Eiken uaren 1n de nabijheid van de beek voor menselijke opvattingen
opvallend.e markeringspurll in d.e verre omgeving. Mogelijk ook voor beide
, die dit punt a1s hun (voedsel-)tenitoriumgrens leken te besehöuuen.

X€x.
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