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Korte Berichten

Een doortrekkende Zwarte Ooievaar.

Doordat kop en nek niet wit maar zwart waren, gaf me de zekerheid

dat het een Zwarte Ooievaar betrof. De kleur van snavel en poten

kon ik door tegenlicht niet bepalen zodat niet bekend is of het

een volwassen vogel was ( alleen volwassen ooievaars hebben rode

snavels en poten).

Na een minuut of tien werd het dier opgeschrikt door boeren die op

het land aan het werk gingen en vloog, geleidelijk steeds hoger gaand,

exakt naar het zuidwesten weg. Met de kijker kon ik hem nog minuten-

lang in het oog houden. Voor mij was duidelijk dat deze vogel op

doortrek was. Er waaide een matige zuiden wind bij een wisselend

bewolkte hemel.

Afweerreaktie van Meerkoeten.

Toen ik mij 2 augustus nagenoeg onzichtbaar in de A.W. duinen ophield,

streek er onverwacht een Bruine Kiekendief neer op de oever van een

meertje. Het dier had een prooi ter grootte van een muis in de

snavel, liep ermee tot in het water, legde het in het water en

begon ervan te eten. Aan het geel op de kop van de vogel kon ik zien

dat het een 1e jaarsvogel was die aan zijn maaltijd begon. De daar

aanwezige Meerkoeten vormden direkt een dichte groep en gingen

gezamenlijk tegenover de kiekendief op het water liggen waarbij de

groep, zo te zien, een zuiver ronde vorm aannam. Na ongeveer een

halve minuut was de prooi verorberd en ging de kiekendief op de

wieken waarna de Meerkoeten hun groep ontbonden.

Het schijnt een normaal verschijnsel te zijn dat Meerkoeten zo'n

dichte troep vormen als een predator op de oever verschijit. Het

deed me denken aan de reaktie van Spreeuwen die bij "predatorgevaar"

in een dichte groep gaan vliegen en zo de bekende spreeuwenwolk

vormen.

Peter van Spanje

Op 23 juli j.l. werd door mij een Zwarte Ooievaar gezien in de

Haarlemmermeer. Het dier zweefde in lange glijvlucht in zuidwestelijke

richting, steeds lager, over weilanden en korenvelden bij Zwanenburg.

Zonder een vleugelslag te hebben gemaakt, streek hij neer tussen

het koren. Dat ik met een ooievaar te doen had viel direkt op.
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Van de Universitaire Boekhandel Nederland BV. ontvingen

we de volgende mededeling. Deze boekhandel heeft een supplement

'81 doen uitkomen op hun ornithologische Catalogus.

Het is hun bedoeling ieder jaar een supplement en eens in de

2 a 3 jaar een catalogus uit te geven. In het supplement en

de catalogus staan alle binnen- en buitenlandse boeken

beschreven ( speciaal op vogelgebied) die zij verkopen.

Een gratis exemplaar van het supplement '81 is aan te vragen

bij bovenstaand adres. Hoe een catalogus te verkrijgen stond

niet vermeld !

de Redactie


