
Vogel.varia.

Zwarte kraalen; brooddieven en redders in

0p 09 augustus ,81 (e,&,21.00 u.) stond ik aan de rand van de Pan te Hapert naar
een groep Kieviten in een ruig weiland te kijken. Vanaf schuin boven me zoeft plots-
eling een vogel naar beneclen tussen de Kievitten, die in paniek wegvluchten. ZorN
)O meter voor me uit zj.t een volwasseh mannetje Havik op een krÍjsende Kievit die
alweer snel zwijgt. Een buitenkansje ora dit af te kijken, zo dacht ik.
Achter mij hoor ik rrkra-kra" en bijnde Havik zíe ik ook af 2 Ktaaíen die langs hem

landen en brutaal op hem toepikken. Als één van de Kraaien dan nog opvliegt en

zovat bovenop de Havik wi1 landen neemt deze ,le "vleugels". Tot mi,jn verbazíng vliegt
rie eerst roerloze, tot zwijgen gebrachte Kievit zomaall op alsof er niets aan de

hand is en voegt zich bij de groep die een paar weilanden verder zit.
Dven fater doet de Havik nog den poging om een Kievit te slaan, maar hij maakt
geen schijn van kans meer en verdwi;nt-(waarschr'jn)-ijk zvaar gefrustreed) in de bossen.

Marco Bakermans.

navik sloeg Kokmeeuw.
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0p l0-1 1-'Í31 s+"oncl ik bi j zonsonciergang tus-
sen de Keyenhurk en he L Kromven Wul pen te
tel-1en. De Wulpenrslaapplaats telde op dat
moment zotn )l;') exenplaren.
I,leestal komen ze ín groepjes van .1 , à 4, ex.
aanvliegen. Typisch js ciat er wel bijna a1-
tijd een groep bi;zi-t van zotn 100 ex. Deze
groep komt dan niet zoals gewoonlijk in V-
vor:m maar in een lange lini aan. Het is mees-
tal een lini van naast elkaar vliegende
W,:1pen, aus eigenlijk vergelijkbaar met Bel-
6€nr die willen cok allemaal voorin r1e bus
zit"ten. )p grote aístand zie Se ze al aan-
kcn':r'i, een zwarLe, dikke streep aan de horizon,
va". zo'n j) n. breed.
In le ti.jrl iat ik de i{ulpen gadesloeg was er
ook Suicelijke Ganzentrek. fn ruim 1 uur tijd
+,ro(Ken er 4 i-t'roepjes west en 2 groepjes nocrd.
ii-e*, was al vrij donker toen ik een vrouwtje
lravik bc,ren de heide waarnam. Een eenzame Kokr
ilneeuw kwanr over, en de Ilavik zette de achter-
volging in. De Kokrrreeuw probeerde schreeuwend
en Í,anouvrerend de llavik te ontwijken, maar
'uev€rge€í$, d"eze ze+"te rief i ni tief (f , rea. )
in de Kokmeeuvl.
Ik zag de l1eeuw met t hangende vleugel over een
afs,"ar:rl van 50 m. tussen de bomen zweven. Want

het was zo donker geworcien dat ik rie:iavlk niet lleer kon onclerscheiden. Ik ging zoeken

èn vond 4e HavÍk, die opgeschrikt wegviocg bi; zí;n prooi. Een klein rood vlekje op de

borst was het err]ge wat d.e doodsoorzaaK nc,j verr..:è1.le. Het was een lste jaars vogel.
lk Liet, de de Kokmeeuw achter voor een nie,rwe pr:eriator en keerde tevreden huiswaarts.

Geert Sanders.
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