
Hoe het precies gebeurde weet ik niet. Mis
schien werden de twee gegrepen, of wisten ze 
de overvliegende makkers te grijpen. Ook is 
het denkbaar, dat ze hun zinloos gespartel 
staakten en instinctief hun vleugels uitsloegen 
in hetzelfde rhythme van de overvliegende 
troep en dus op eigen kracht de lucht ingingen. 
Maar van instinct gesproken, hoe vaak zal een 
troep Mussen, dus niet watervogels, voor een 
dergelijke opgave geplaatst staan om in een 
dergelijke korte tijd zo doelmatig te kunnen 
helpen ? Dr S. J. DIJKSTRA. 

Onze tamme Tuinfluiter. Ergens in het polder
land, tussen de vlakke graanakkers, ligt een
zaam en verlaten een stukje grond van enkele 
tientallen meters in het vierkant. Het is be
grensd door hoge wilgen en populieren en er 
groeien thujahagen, heesters en ander struik
gewas. Aan twee kanten is het begrensd door 
een sloot, die zich aan de voorkant verbreedt 
en daar een soort vijver vormt. Kortom, het is 
een ideaal oord voor vogels, die er dan ook in 
groot aantal bezit van hebben genomen. Zo 
zijn er verscheiden nesten van Merels en Zang
lijsters. W e weten er de woning van de Hout
duif, van het Winterkoninkje en van ander 
..klein grut". 
Toen -we er enkele weken geleden waren, von
den we boven in een thujahaag het bouwseltje 
van een zangvogcltje. Daar er nog geen eieren 
in waren, konden we echter niet vaststellen, 
wie de werkelijke eigenaars waren. Verleden 
week zijn we er weer geweest. In „ons nestje" 
lagen vijf kleine eitjes : geelachtig wit met 
bruinachtige vlekken, die om het stompe einde 
een kransje vormden. Eén van de eitjes was 
iets geler dan de andere en had fijnere en min
der vlekken. In de bomen zagen we de be
woners : twee Tuinfluiters. ,,Hij" zat hoog in 
een sierkers te zingen. „Zij" hipte omhoog en 
omlaag heen en weer door de struiken om ons 
van alle kanten te bekijken. W e schenen er 
niet gevaarlijk uit te zien, want als een vlugge 
muis ging de vogel omlaag door de ribes naar 
de voet van de haag en vandaar naar het nest. 
Hoewel wij op nog geen twee meter van het 
Tuinfluitertje verwijderd stonden, trok dit zich 
niets van ons aan. 
Voorzichtig kwamen we wat naderbij. Het 
vogeltje bleef op het nest zitten. Ik greep met 
langzame bewegingen mijn fototoestel en 
schroefde de portretlens erop. Het nest lag 
echter hinderlijk in de schaduw. Mijn vrouw 

trok daarom de storende takken wat opzij om 
meer licht toe te laten. Een klein takje stak nog 
uit, dwars over de vogel heen. Toen ze dit 
weghaalde, was ze met haar hand op slechts 
enkele centimeters van de Tuinfluiter. W e za
gen hoe de donkere kraaloogjes ons aankeken. 
Het kleine vogellijfje ging op en neer op de 
maat van de ademhaling. 
Ik schatte de afstand en stelde vlug in, omdat 
ik het trouwe dier niet te lang wilde veront
rusten, Toen klikte de sluiter. Behoedzaam 
brachten we de takken weer in hun oude stand 
en bij dit alles bleef de vogel doorbroeden. Het 
was werkelijk aangrijpend, deze vertrouwelijk
heid. 
Bij het ontwikkelen bleek dat de foto, door het 
snelle instellen en het schatten van de afstand, 
niet geheel scherp was. Maar tóch geeft deze 
opname U een beeld van „onze Tuinfluiter" op 
het nest, terwijl mijn vrouw de takken wegbuigt. 
Vijfhuizen, Mei 1955. 

FREEK V A N DER MEER. 

Het spicgclgevccht van de Merel. Op 7 Juni 
van dit jaar deed een merelwijfje 's morgens 
geregelde, krachtige aanvallen op de van buiten 
af gezien sterk spiegelende, glazen balcon-deur 
op de bovenverdieping van ons huis. Het dier 

147 



posteerde zich telkens op het stenen muurtje 
van het balcon en vloog dan recht tegen het 
glas aan om daarna weer op het muurtje terug 
te fladderen. Het herhaalde zijn aanvallen met 
een regelmaat van 6 per minuut en hield dit 
een half uur onafgebroken vol. Toen hebben 
we het gordijn voor de deur dichtgeschoven, 
zodat het glas niet meer spiegelde, en daarmee 
hielden de aanvallen onmiddellijk op, om een 
uur later, na het openschuiven van het gordijn, 
op de oude voet te worden voortgezet. Tot 
tegen de avond hebben we het gordijn toen 
dichtgehouden. 
De volgende morgen werden we reeds om 
half zes door het geluid van de hernieuwde aan
vallen op de glazen deur gewekt. Het was het
zelfde merelwijfje, dat ook nu weer ophield 
zodra het gordijn werd toegeschoven. 
Dat spel heeft zich nog een derde dag herhaald. 
Daarna hebben we, om de merel tegen zichzelf 
te beschermen, het gordijn enige dagen achter
een dichtgehouden, met het gewenste resultaat, 
dat de aanvallen sindsdien achterwege zijn ge
bleven. 
Ik ben ervan overtuigd, dat de aanvallen van 
het merelwijfje gericht waren op haar spiegel
beeld, dat ze voor een soortgenoot (sekse
genoot?) en tegenstander hield. 

Ook Walrecht (D.L.N. 55, 1952, p. 100) 
maakt melding van dergelijke aanvallen op 
glazen ruiten door een merelwijfje, al hadden 
deze dan vroeger in het jaar, aan het begin van 
de broedtijd, plaats. Ook hij ziet dit gedrag als 
aanvallen op het spiegelbeeld. J.W. 

Na de zwarte nu ook de Roodbruine wouw ! 

Hemelvaartsdag 1955 was een geluksdag voor 
de actieve vogelwerkgroep van Wageningen 
en Omstreken, doordat de lijst van waargeno
men vogelsoorten, waarop reeds twee honderd 
namen prijkten, weer met één vermeerderd 
werd, namelijk met Milvus milvus L. 
Het was tijdens de jaarlijkse Kemphanen-
excursie van de K.N.N.V., dat om het middag
uur deze fraaie roofvogel, al kringen beschrij
vend, hoog over de Grift in oostelijke richting 
zeilde, de Vale Ouwe tegemoet. Het ging als 
vanzelf, meegevoerd als de vogel werd door de 
vrij krachtige noordwester. De zon, ter afwis
seling tussen de hagelbuien te voorschijn geko
men, maakte het de twaalf deelnemers gemak
kelijk hem goed te bekijken. De duidelijk ge
vorkte staart, de lichte vlekken op de onder
zijde der vleugels, de roodbruine bovendelen 

en bovendien de ranke bouw sloten vergissing 
uit. 
Minder enthousiast over zijn waardige verschij
ning was een in de groene Gelderse Vallei 
broedende Kievit, die zich aanstonds uit louter 
vechtlust ten hemel verhief om de rust van de 
koninklijke zwerftocht voor slechts kort te 
verstoren. 
Wageningen. Dr D. M. D E VRIES. 
Hoe Huiszwaluwen baden. Al enkele malen 
heb ik in D.L.N. (Aug. en Dec. 1952, Febr. 
1954) geschreven over het baden van Boeren-
zwaluwen. Op mijn vraag of dit ook bij andere 
soorten zwaluwen is waargenomen, werd mij 
het volgende medegedeeld door de heer J. Vier-
bergen te Wageningen, dezelfde jonge waar
nemer, die het baden en drinken van Boeren-
zwaluwen van zo dichtbij beschreef (D.L.N 
van Febr. 1954). 
Op 2 Augustus 1954 werd mijn aandacht ge
trokken door badende Huis- en Boerenzwalu-
wen. Ongeveer een dertigtal van deze snelle 
zwenkers vermaakten zich kostelijk bij een 
vijver ; het was gelijk een dartele menigte ! 
Merkwaardig is het verschil in baden tussen 
deze twee soorten. De Boerenzwaluw vliegt 
gewoon over het water om plotseling een duik 
in het koele nat te nemen, zodat het water hoog 
opspat. De Huiszwaluw daarentegen vliegt 
laag over het water, de vleugels hoog en tril
lend opgeheven, en laat zich vervolgens met 
het achterlijf in het water zakken. Het kopje 
verdwijnt niet onder water, zoals dat bij de 
Boerenzwaluw wel het geval is. 
Beide soorten drinken op dezelfde, reeds eerder 
in dit blad beschreven wijze. Ook een Gicr-
zwaluw, die zich bij de troep aansloot, onder
scheidde zich hierin niet van genoemde soorten. 
Helaas nam deze snclvlieger-bij-uitstek niet aan 
het gemengde bad deel. 
De blauwe hemel was deze dag met witte wol
ken geborduurd, waarachter de zon af en toe 
schuilging. Dan hield het baden en drinken 
plotseling op en stegen de vogels omhoog ; zij 
keerden pas terug, wanneer de zon de aarde 
weer verwarmde. 
Een aardige bijkomstigheid was, dat een der 
vier Wi t te kwikstaarten, die aan de waterkant 
krijgertje speelden, het overmatig drukke 
zwaluwen-gedoe blijkbaar niet goed kon ver
dragen. Kwamen zij te dicht in de buurt, dan 
vloog hij heftig protesterende, achter hen aan 
om het kwikstaartenstraatje schoon te vegen. 
Wageningen. Dr D. M. D E VRIES. 
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