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Ze waren zeker niet ouder dan 5 a 6 dagen. M'n vriend Traanberg zag het zelfde gebeuren 
bij een ander nest. 

De heer Burdet zag indertijd iets dergelijks bij ooievaars. 
Tevens vonden we dien dag een nestje van de Westelijke Matkop (Parus atricapillus 

rhenanus). met 5 eitjes in 
een holle esch, welke ook een 
drietal aalscholversnesten 
droeg. 

Bij het kijken naar de zich 
„zonnende" Aalscholvers, 
kreeg ik sterk den indruk, dat 
deze eigenaardige gewoonte 
in verband staat met hun 
liefde leven. Meestal gaat dat 
vleugelbeweeg gepaard met 
zeer typisch getril en opbla
zen van de wangzakken en 
wc zagen telkens, dat de reeds 
zittende wijfjes, die meestal 
vóór de mannetjes neerstre
ken, wanneer ze hun man
netje aan zagen komen en 
die dan gezellig naast of ook 
wel op het nest plaats nam, 
deze bewegingen maken. Veel
al gingen dan ook de kop- en 
nekveeren iets in de hoogte, 
en soms werden dan de 
snavels even langs elkaar 
gestreken; heel innig. En de 
jongen deden, wanneer vader 
of moeder thuis kwam pre

cies hetzelfde, ook weer dat opblazen en trillen met de wangen en waaierachtig beweeg 
met de vleugelstompjes. Trouwens dat bedelen om voedsel zien we haast bij alle jongen 
vogels gepaard gaan met vleugelgetril en hetzelfde zien we ook wel bij wijfjes, die op het 
nest gevoerd worden door het mannetje, of bij vogels, die bij het broeden afgelost worden 
door hun partner. 

Het voeren zelf geschiedde uit den krop. Wanneer één der ouden bij zijn jongen op het 
nest neerstreek was het een gedrang om den begeerden snavel te pakken te krijgen. En dat. 
gelukte meestal aan het grootste en sterkste jong het eerst, die zich dan op z'n nog zeer 
wankele pooten zoo hoog mogelijk oprichtte en zich meteen met de vleugels in evenwicht 
trachtte te houden. Eindelijk pakte de oude vogel dan ten slotte den steeds maar opdringenden 
kop van het jong en slikte dien een heel eind in. Door allerlei braak- en slokbewegingen werd 
dan het heerlijke hapje overgeheveld. 

In een gedooden jongen aalscholver vonden we een baars van circa 25 cM. lengte. En zoo'n 
visch moet dus, daar de oude aalscholver z'n buit met den kop het eerst opslokt, door het 
jong juist andersom, dus tegen de „draad" opgenomen worden. 

Wie let er eens op het „zonnen" der aalscholvers en deelt dan z'n waarnemingen en be
vindingen eens mede? 

Jonge Aalscholvers in ' t nest . 

Verzoek omtrent Grielen. — Gaarne zou ik opgaven ontvangen omtrent voorkomen en 
broedplaatsen (liefst met data) van de Griel of Doornsluiper. 
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De Ooievaars. — Iemand te Wijdenes zond ons de volgende data van aankomst en. 


