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We waren a1 twee weken op vakantie i.n de Coto Donàna, zonder een Gier
te zíen. &ndat we die daar toch wel verwachtten keken wij er elke dag naar
uit, echter zonder resultaat. Tijdens ons verdere verblijf kwamen we erachter
hoe dat kwam.
In het reservaat is een groot afgezel gebied, waarin wol-ven 1even. @ een dag
werd een hert dat gebied ingejaagd., Korte tijd daarop zweefden er zorn
B0 Yale Gieren boven het gebied,, aangetrokken door het inmiddels door de
Wolven afgemaakte Hert. We gingen toen op onze rug de blauwe lucht tussen
de Gieren eens goed afzoeken met de verrekijker. Het ene moment zag je
enkeL Lucht en dan opeens was er een stipje, dat binnen een mum van tijd
determineerbaar werd. als een Gier. Ze vlogen dus zo hoog dat ze zélfs met
de kijker niet te zj.en waren. Dan kun je nagaan wat een formidabel ge-
zichtsvermogen die beesten moeten hebben!

Maarten.

A Ve1duil, prima hoogvliegerl-\
Vanaf d.e Éerde week van oktober tot tenminste O!-11-tB2 verbleef er èen
Veldutl op de landschotse heide. Behalve mij zagen Koos Venema, Peer Yoorn
en dlverse ACJN-ers de vogel. 0p 09-1'1 werd door Peer en mij het hieronder
beschreven gedrag opgemerkt vraardoor we vooraleerst dachten dat de Uil
aanstalte maakte weg te trekken. Na informeren bij Koos bleek hii hetzelfde
a1 d.iverse malen gezien te hebben ged.urende de periode dat de Velduil hier
verbleef.
Om 1{.jO uur fietsten we de L,andschotse heide op. Het op 't eerste gezicht
Kiekend.iefaehti-ge Roofvogel bleek eennaal in het vizier gekregen de jagende
Ve1d.ui1 te zijn. Deze werd. kort d.aarop fe1 achterna gezeten door een Zwatte
Kraai waarbij ze geleidelijk maar zeker zeer hoog ging vIi-egen. Ook foen
de Kraai hem met rust liet bleef de 'JiI hoogte winnen totdat ie uiteindelijk
door de kijker niet meer t,e zien was. Ir was geen laaghangende bewolking.
De keren dat Koos d,ít zag gebeuren l/as er geen sprake van belaging door
Kraaiachtigen of andere vogelsoor+,en in het spel. Wat' zou de rede voor dit
gedrag kun:ren zisn??

Lex.

!Iou, d.at ras'het dan ïcor voor desc kee!. Ook nu kwan het neecte Jet-
mer gcnoeg ueer van Dszelfr naar Uaroo heeft voor de volgenile keer al
drle stukJes tocgezegdr d.us d.at belooft wat. Onilat het nakkellJker bll.Jkt
te zlJn een rtrbriek sanen tc stellen, raarbÍJ Je niet afhankelÍJk bent
van anderen, zal vanaf d,e volgende f,launÍer d,e nieuue nrbrlok
tïIo6sl-I-arlatr vercchiJncn. Ko1der, larle, onzÍn on nlsstappen over de

vogelaars en hun nerknaardige hobby zullen aanelkaargoouwehoerd rot-
d,en. 0p de nu nog: lege gele rohtcrpagÍna van het blad, zal .A,Lbert VrtJ-
aldenhoven ilÍ1st U deto atarten, lnfornatle, vcrpakt ln luchtlge vorno

Ilusr net groot verlengen ultzlen naar hct volgcnd,c nunnctr.
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