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Vogelvaria.

Is:::yrllysr-lreegslg-9p-sllsserls-egllergIglg:
Er wordt we] eens beweerd dat Huiszwaluwen een voorkeur hebben voor een wittr onder-
grond orn hun nesten tegen te bevestigen; En dit zou samen kunnen hangen met het feit
dat wit r*armte-afstotend is en meer licht in Lret nest brengt. l En lnderdaad blijken
de meeste bouwwerkjes gemetseld tegen witte balken. Maar uitzonderingen bevestiggt de
re9e1........
Aan de enorme zilvevzandwinning te Dessel staan, eveneens enorme, gitzwarte metalen silots
in de open 1ucht, midden in de eventuele zonnehitte. Ond.er de overhangend.e rand, bovenop
de silots hebben een groot aantal Huiszwaluwen hun nest.
Terzijde; In de oever van de afgraving broed.en zo'n honderd paren )everzwaluwen (110 holen
dÍe voor een erg groot percentage bezet zijnt ).
IreX.

Grote concentratie Blauwe Reigers aan-99-Ssuells:5:
Tijdens de zomer van 1 982 nan ik op rie Keyenhurk zeer veel pleisterende, veelal
fouragerend.e Blauwe Reigers waar, Ook lClevltten en grote aantallen Kokmeeuwen vertoef-
rlen aan het ven d,at langzaam maatàeker uitriroogd"e. Hier volgen ter i-l l-ustratie enkele
waarnemingenl
Datum; Bl.Rei.ger; Kievit; Kokmeeuwl

06-08+ 21 5rC0 ?

12-OB 42 1 800 ?

,0-OB 16 1 Oo-den 1 co-den
a2-o9 61 1 600 29a
01-09 15 24oo 6c
o5-og tl 4/5ooo 25a
1 O-09 72 1000 60
11-09 94 ? ?

15-09 B5 ? ?
't 8-og* 6t 15oo ?

21-Ogx 11 640 1100
2r-09 -Ven voor merendeel uitgedroogd, vogels waren sterk in aantal verminderdl
2)-Ogx 4 4OO 660
*aanvullende waarnemingen van Lex.

Hetgene wat ik me nu afvroeg was, wat een zo groot aantal Reigers hier te zoeken had.
A1s je kijkt naar de cijfers hebben er gemÍdd.eld een maand lang elke dag l0 81. Reigers
gezeten, en gegeten. Yolgens mij is daar een grote vracht voer voor nodig.
Toch denk ik nu te weten waar d.ie Blauwe Reigers van geleefd hebben; In het voorjaa,r
19Bl hebben Pieter'r{outers en ik het vennetje ten oosten van de Keyenhurk eens nader
onderzocht. Daar vingen gre in zeer korte tijd" zotn QO Ameritaanse Hondsvlssen. Aan-
gezÍen d.eze vÍs in vri; zuur r+ater (En de Keyenhurk is zuur) kan leven, vermoed. ik d-at

de Keyenhurk boord.evol met Amerikaanse Hon<1svis heeft gezeten.
Geert Sanders.

N.a.v. bovenstaa,ndel

In e1k d.roog jaar kun je d.it verschijnsel constateren. Vooraf in visrijke plassen en

vennen die dan uitd.rogen wordt d.e hoeveelheid geschikt voedsel voor Reigers per
eenheid water refatief g:roter en dit oefent uiteraard een enorme aantrekkingskracht op

deze soort uif,. Behalve Hondsvis kan er op de Keyenhurk ook best paling zitten.In het
d"roge 1976 zag ík aan devplaes meerdere malen deze vissoort aan Blauwe Reigers ten prooi
vallen. Behalve vis worden vooraL op zure, visarrne of visloze plekken ook veel vrater-
insekten gegeten. Braakballen ond.er een slaapplaats van Blauwe Reigers bij de Flaes
bleken behalve wat botjes en lfuizeiraren uitsluitend Geelgerande Kever-schilden te
bevat tenl

Lex.
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