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Er wordt wel eens beweerd dat Huiszwaluwen een voorkeur hebben voor een witts onder-
grond orn hun nesten tegen te bevestigen; En dit zou samen kunnen hangen met het feit
dat wit warmte-afstotend is en meer licht in iret nest brengt. l trln lnderdaad blijken
de meeste bouwwerkjes gemetseld tegen witte balken. Maar uitzonderingen bevestiSQp de
rege1. .......
Aan de enorme zílvetzandwinning te Dessel staan, eveneens enorme, gitzwarte metal-en silofs
in de open 1ucht, midd.en in de eventuele zonnehitte. O:der d.e overhangende rand, bovenop
de silors hebben een groot aantal Huiszwaluwen hun nest.
Terzijde; In de oever van de afgraving broed.en zorn hond.erd paren )everzwaluwen (110 holen
die voor een erg groot percentage bezet zijnl ).
LeX.

9::!:-sglegrl::! le-Ilcgv:-Istse§-s3t -99- 5e{el!srI:
Tijd.ens de zomer van 1 )82 nan ik op de Keyenhurk zeer veel pleisterende, vee1a1
fouragerende Blauwe Reigers waarr Ook KÍavltten en gpote aantallen Kokmeeuwen vertoef-
clen aan het ven d.at langzaam maaràeker uitriroogde. Hier voLgen ter i-t.lustratie enkele
waarnemingen;
fatum; Bl.Reiger; Kievit; Kokneeuwl
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*aanvul]ende waarnemingen van Lex.

Hetgene wat Ík me nu afvroeg was, wat een zo groot aantal Reigers hier te zoeken had.
Als je kijkt naar de cÍjfers hebben er gemiddeld een maand lang elke dag l0 81. Reigers
gezeten, en gegeten. Volgens mij is daar een grote vracht voeï voor nodig.
Toch denk ik nu te weten waar die Blauwe Reigers van geleefd hebben; In het voorjaar
19Bl hebben Pieter'nlouters en ik het vennetje ten oosten van de Keyenhurk eens na,der

onderzocht. Daar víngen se in zeer korte tijd zotn \O Àmeriïaanse Hondsvissen. Aan-
gezíen deze vis in vr:.; zuur water (Eïl de Keyenhurk is zuur) kan feven, vermoed ik d-at

de Keyenhurk boordevol met Amerikaanse Honrlsvis heeft gezeten.
Geert Sanders.

N.a.v. bovenstaa,nde;

In e1k droog jaar kun je dit verschijnsel constateren. Vooral in visrijke plassen en

vennen die dan uitdrogen word.t de hoeveelheid geschikt voedsel voor Reigers per
eenheirl water relatief gËoter en dit oefent uiteraard een enorme aantrekkingskracht op

dez-e soort uit. Behalve Hondsvis kan er op de Keyenhurk ook best paling zitten.In het
d.roge l)16 zag ik aan devtr'laes meerd-ere nalen deze vissoort aan Blauwe Reigers ten prooi
val1en. Behalve vis worden vooral op zure, visarrne of visloze plekken ook veef water-
insekten gegeten. Braakballen onder een slaapplaats van Blauwe Reigers bij d"e Flaes
bl-eken behalve wat botjes en ifuizeharen uitsluitend Geelgerande Kever-schilden te
bevattenl

Lex.
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