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De lepelaars van de Mui

(Vervolg van bladzijde 197) DOOR A.F. Binsbergen

Met acht foto’s van de schrijver

Nu ontdek ik, half verscholen achter het

riet, een vogel die voor een lepelaar
wonderlijk gekleurd is. Hij is geheel
safraankleurig .ongeveer zo als de borst-

band bij de andere. Het staat hem niet

slecht en ik kan me met geen mogelijk-
heid voorstellen hoe hij aan die eigen-
aardige tint komt. Een ogenblik komt

het in me op, dat de vogel zich misschien

gewassen heeft in het roodbruine ijzer-

houdendewater van een van de Tessel-

se sloten. Maar het is moeilijk aan te

nemen dat deze eigenaardige kleur er

van buiten af is opgekomen, want alle

veren hebben van de basis tot aan de

top, van kop tot staart, precies dezelfde

tint.

Er loopt nu ook telkens een lepelaar tus-

sen de nesten van de andere door, die

daarmee aldoor de boel in opschudding
brengt. Hij heeft ergens een tak laten

vallen, die tussen de nesten drijft en wil

deze pakken. Maar daar willen de ande-

re niets van weten. Hij hoort niet bij hun

groepje en telkens wanneer hij in de

buurt van een broedende vogel komt

wordt hij met kuifgewapper en nijdig

snavelgesper, waarbij ze soms ook het

gesis laten horen, weggejaagd.
Maar de aanhouder wint, eindelijk heeft

de vogel de bewuste tak te pakken en

vliegt er mee in de top van een wilg.
Vandaar moet hij naar de vlieren op het

eiland een meter of tien verder, waar zijn
wijfje op het nog onvoltooide nest staat

te wachten.

Vreselijk onhandig staat de vogel in de

top van de wilg met de tak te balanceren.

Hij heeft hem aan het uiterste puntje
vast, zodat hij hem voor de vleugels

hangt, waardoor hij niet op de wieken

kan komen. Elk ogenblik verwacht ik,

dat de tak hem weer uit de snavel zal

glippen. Inderdaad gebeurt dat en nu

drijft de tak weer in het water tussen

de nesten van de andere. Weer gaat de

lepelaar er heen, maar nu is er zelfs een

vogel die hem met geopende snavel en

gespreide kuif in het water tegemoet

gaat, zodat de onhandige ongeluksvogel
de tak de tak laat en het hazepad kiest.

Gelukkig voor hem vindt hij een eindje

verderop een andere tak in het water

drijven, waarmee hij meteen naar zijn

wijfje op het nest vliegt.
De begroeting is allerhartelijkst en vindt

met dezelfde ceremonie plaats als de af-

lossing tijdens het broeden. Dan schikt

het wijfje de tak, die het mannetje op

het nest gedeponeerd heeft, tussen de

andere en als beide vogels elkaar door

Ruim twee uur had ik stil in de schuil-

hut bij het broedende woudaapje geze-

ten, toen het plotseling de dolksnavel

wijd open sperde en de kopveren bij

wijze van kuif recht overeind zette. Ze

zag er boosaardig uit en aan een aflos-

sing dacht ik toen helemaal niet. Wel

had ik even tevoren een brommend ge-

luid tussen het riet gehoord, wat me een

ogenblik deed vermoeden dat het man-

netje in de buurt was, maar het wijfje

op het nest deed voor mijn gevoel zo

nijdig, dat ik veeleer dacht aan een of

ander gevaar en niet aan een aflossing.
Maar daar kwam even later het manne-

tje uit de dichte moerasvegetatie te voor-

schijn en onder druk gegaap en gesis,
vooral van het wijfje, kroop manlief op

de eieren terwijl het wijfje als een aap

tussen de rietstengels weg klauterde.

Ook bij de aflossing van de lepelaar lijkt
het alsof de vogel nijdig is en hij ziet er

dan ook met zijn wijd geopende snavel

en opgerichte kuif kwaadaardig uit.

Trouwens, bij een z.g. vechtpartij, wan-

neer er een soortgenoot te dicht bij zijn

nest komt, neemt hij dezelfde houding

aan, in zo’n geval dan als imponeerhou-

ding en bedoeld als een dreigement.
Evenals ik dat bij de woudaapjes zag,

zie ik ook hier bij de lepelaars voor mijn

schuilplaats dat de afgeloste vogel, in dit

geval het wijfje, zich het meest aanstelt.

De andere heeft meteen alle aandacht

voor de eieren en gaat even later broe-

den, terwijl vrouwlief
op

de rand van

het nest staande zorgvuldig toilet maakt.

Ook de andere vogels worden nu stuk

voor stuk afgelost, telkens met dezelfde

ceremonie.De afgeloste vogels beginnen
alle de veren te ordenen, poetsen zich op

en verlaten na een uurtje gezamenlijk
het duinmeer.
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de veren gestreeld hebben zien wij even

later de copulatie plaats vinden.

In gehurkte houding staat het wijfje op

het nest, de kop iets achterover en de

wijd geopende snavel schuin omhoog,

terwijl de kuif gespreid wordt. Boven

haar het mannetje, druk schuddend met

zijn kop, terwijl zijn snavel hoorbaar

kleppert op de bovensnavel van het

wijfje.
Even later staan ze weer rustig bij elkaar

op het nest te slapen, de snavel verscho-

len tussen de rugveren. Weer een uur

later is het mannetje opnieuw op zoek

naar takken voor het nest. Hij haalt ze

altijd uit de onmiddellijke omgeving, wat

ook duidelijk te zien is. Zo zijn de nesten

in de vlieren altijd gemaakt van vliertak-

ken, die in het riet van dode rietstengels
en die in de wilgen van riet en takken,

die daar in menigte om het nest in het

water drijven. Ver vliegen met nestma-

teriaal doen lepelaars nooit, daar zijn ze

ook veel te onhandig in en bovendien:

het gemak dient niet alleen de mens!

Inmiddels is de dag verstreken; als een

rode bal zakt de zon achter de Muidam

en ik begin het koud te krijgen in mijn

schuilplaats, de linnen kubus van 80 cm

tussen het riet, waarin ik nu al ruim tien

uur verborgen zit.

Dan hoor ik in de verte mijn helper ko-

men. Eerst roept een wulp in de duinen

alarm, dan zie ik even later de reigers

met lange nekken op de nesten staan en

weer even later gaan de lepelaars ver-

schrikt op de wieken.

Als we langs de Muidam de kolonie ver-

laten, keren de vogels alweer op de nes-

ten terug, om ook gedurende de nacht

de eieren te verwarmen.

Zo verliepen de dagen en telkens met

een onderbreking van een dag verborg
ik mij in de schuilhut bij de lepelaars om

een stuk van hun leven op de film vast

te leggen.
Toen op een dag werden de jongen ge-

boren en was overal in de kolonie de

lucht vervuld met het eentonig gekir van

de om voedsel bedelendekleintjes.Voor-
al in hun eerste levensdagen waren het

naar menselijke begrippen lelijke ge-

drochten; iel bezet met donsharen, zodat

de naakte rosé huid duidelijk te zien

Nol Binsbergen, zoals hij zichzelf foto-

grafeerde, voor zijn overlijden

in 1945,

enige jaren

bij een ongewoon vertrouwelijke

grutto.
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was. Ze waren ook vreselijk tenger en

hulpbehoevend. Wel werden ze door de

ouders trouw verzorgd, maar vele stier-

ven een ontijdige dood. Het gebeurde op

een dag, toen ze een paar weken oud

waren, dat een zware regenval, gepaard

gaande met storm uit het zuidwesten,

de kolonie teisterde. De jonge lepelaars
waren toen al aardig uit de kluiten ge-

wassen, want het is opvallend hoe snel

ze groeien in de eerste weken, en het

was niet meer de gewoonte van hun

ouders om ze nog te koesteren nu ze al

zo groot waren en er uit zagen als dikke

witte poederdonzen. Dat werd hun

noodlottig en toen we dan ook na de bui

in de kolonie waren, vonden we ze bij
tientallen dood in de nesten.

De overblijvenden stoorden zich daar

echter niet aan; het leven in de kolonie

ging weer zijn gewone gang en bovenop
de kadavers van hun nestgenoten ston-

den ze te bedelen om voedsel, dat de

ouders hun verscheidene malen per dag
brachten, zodat ze groeiden als kool.

We waren erg benieuwd hoe het met de

opvoeding der jongen verder zou verlo-

pen en hoe ze later het vliegen zouden

leren. Maar om dat alles na te gaan

ontbrak het ons aan de nodige tijd. We

wilden eerst nog het leven van tal van

andere vogels op de filmband vastleggen

en toen we eindelijk eind augustus weer

in de Mui bij de lepelaars terug kwamen,

waren de jongen reeds vliegvlug en had-

den ook de oude vogels daar geen bood-

schap meer. Want in tegenstelling met

de mening van sommige onderzoekers,

brengt ook de lepelaar maar één broed-

sel per jaar groot.

Zo besloten we dus het volgend jaar op-

nieuw de lepelaars te bestuderen. Veel

te weinig naar onze zin hadden we nog

gezien van de opvoeding van de jongen.

Ook de paarvorming hadden we groten-

deels gemist, terwijl we er nog steeds

niet achter waren gekomen hoelang de

lepelaar werk heeft met het uitbroeden

der eieren.

Het najaar kwam, regen en wind spoel-
den de nesten schoon en grote troepen

trekvogels verschenen in de Mui. De

Tijdens de „verloving“, maar ook na het

voeren en tijdens rustpauzen, beknabbelen

de partners vaak elkaars borstveren en de

naakte huid aan de keel.
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bonte kraaien waren gekomen en deden

zich tegoed aan de rijpe duindoornbes-

sen,
waardoor ze als dank met hun uit-

werpselen weer zorgden voor de ver-

spreiding van dit echte duingewas. De

spreeuwen, merels, lijsters en duiven

aten zich dik aan de vlierbessen en bra-

men, die in dichte trossen aan de ranken

hingen.
In de wintermaanden kwamen de gan-

zen en zwanen ons gezelschap houden

en zo werd het ongemerkt weer voor-

jaar, dat zich ditmaal kenmerkte door

een lange reeks zonnige dagen. Begin
februari waren de reigers alweer bezig

aan de restauratie van de nesten in de

Mui en bij elke tocht die wij maakten

leefden we in de verwachting, dat we

ook de lepelaars weer zouden zien.

De schuilhutten waren reeds uitgezet;

één verscholen onder de vlierstruiken

op het grootste eiland, waar ook in het

voorgaande jaar de lepelaars in een

grote groep bijeen waren gekomen voor

de paarvorming, en de andere hut weer

tussen het riet bij de oude nesten in de

dode wilg.
Maar voorlopig lieten de vogels nog op

zich wachten. Hoewel het voorjaar on-

gekend mild
was,

weken ze ook nu niet

af van hun gewoonte om pas in de twee-

de week van maart op de broedplaats in

de Mui te verschijnen, waar ze een paar

weken later aan de nesten begonnen te

bouwen.

Wonderlijk die drift der voortplanting,
die zich elk jaar weer openbaart en die

de vogels reeds maanden voordat de

broedtijd begint stimuleert om in de win-

terkwartieren de biezen te pakken om

hun de lange reis van duizendenkilome-

ters naar de oude broedplaatsen te doen

maken.

Over bergen en vlakten, langs rivieren

en moerassen, hier en daar soms haastig
voedsel zoekend, vliegen ze het noorden

in om dan tegen het einde van de sprok-
kelmaand weer in ons land te arriveren.

Daar gaan ze dan weer, wadend op de

lange zwarte stelten, door de bagger-

slootjes in Waterland, alsof ze nimmer

weg zijn geweest.

Tegelijk zien we ze dan ook weer op de

broedplaats in het Zwanenwater ver-

schijnen, waar de lepelaars veel vroeger

stonden

tussen het nog lage riet.

Eindelijk op een ochtend waren de lepelaars

dan toch teruggekeerd. Met hun sierlijke

kuiven wapperend in de wind, ze

in de duinplas,
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met broeden beginnen dan op Texel.

Trouwens ik verdenk de lepelaars van

de Mui ervan, dat ze in het voorjaar
eerst ’t Zwanenwater aandoen om pas

een paar weken later het Marsdiep over

te steken. Ook op het wad achter de

Eendracht krijgen we zo vroeg in het

voorjaar nog geen lepelaars
, „„j,

te zien. Het

staat wel vast, de bakermat van de kolo-

nie van de Mui ligt in het Zwanenwater.

Het overschot van die kolonie komt naar

Texel en zeer waarschijnlijk zullen er

verscheidene lepelaars zijn die het ene

jaar in het Zwanenwaterblijven hangen,
terwijl ze een ander jaar weer in de Mui

broeden. Net naar gelang de omstandig-
heden zich voordoen, of het hun daar

mee- of tegenloopt. Misschien ook wel,

omdat ze op een gegeven ogenblik door

de groei van de kolonie allemaal geen

nestgelegenheid kunnen vinden: want de

beste plekjes worden het eerst bezet.

Wel is het de gewoonte van vrijwel alle

vogelsoorten, en ook van de lepelaars,
dat ze elk jaar weer de oude broedplaat-
sen betrekken wanneer daar geen ingrij-

pende veranderingen hebben plaats ge-

vonden, maar aan de andere kant moe-

ten wij bedenken, dat beide broedplaat-
sen hemelsbreed niet zover van elkaar

verwijderd liggen en dat ze landschap-
pelijk ook veel overeenkomst vertonen.

Houden we dan bovendien nog rekening
met het feit, dat het de gewoonte van de

lepelaar is om zich op de broedplaats

altijd in min of meer kleine groepjes te

verdelen, dan is het heel aannemelijk,
dat de kolonie in deMui is ontstaan door

zo’n groepje lepelaars uit het Zwanen-

water, dat zich door bepaalde omstan-

digheden wat ver van de oorspronkelijke
kolonie verwijderd heeft. M.i. bestaat de

kolonie van de Mui nog steeds uit een

kleine kern, die elk jaar terug komt, ter-

wijl het overgrote deel pas later in de

tijd van het Zwanenwater komt, waarbij
er dan al verscheidene vogels gepaard
zijn. Ook gedragen de lepelaars van de

Mui zich veel schuwer dan die van het

Zwanenwater, wat altijd het geval is bij
vogels die zich in een nieuw terrein

komen vestigen of die aan de buitenkant

van de kolonie wonen.

Vele lepelaars van beide kolonies zoe-

ken op dezelfde plaatsen hun voedsel,

zodat het contact dus blijft bestaan tus-

sen de vogels van de oude en de nieuwe

broedplaats. Dat bewijzen de jonge

vliegvlugge lepelaars bijv., die in juni

plotseling in de kolonie van de Mui ver-

schijnen. Dat zijn stellig vogels uit het

Zwanenwater, want in de Mui zijn er in

het begin van juni nog geen vliegvlugge

jongen. Ook oudere lepelaars, waar-

schijnlijk nog niet geslachtsrijpe dieren

die in grote troepen het gehele voorjaar

en in de zomer rondom het eiland te zien

zijn, vliegen in de avond soms mee met

de broedvogels van deMui naar de kolo-

nie. Het zijn ook wel de ouders van de

vliegvlugge jongen die in de Mui komen,

want de familieband blijft bij de lepe-
laars nog vrij lang bestaan, zelfs tijdens
de trek.

Die verschijning van de vliegvlugge jon-

gen op de broedplaats in de Mui, terwijl
er daar dan nog vele lepelaars op verse

eieren zitten is waarschijnlijk wel de

oorzaak van de bewering dat de lepelaar
tweemaal per jaar zou broeden. Dit is

echter absoluut niet het geval.

Eindelijk op een ochtend waren de lepe-
laars dan toch teruggekeerd. Twintig

prachtige blanke vogels stonden met de

sierlijke kuiven wapperend in de wind

op het eiland midden in de plas, vlak

voor mijn schuilhut.

Voorlopig schenen ze geen andere

bezigheid te hebben dan te slapen. Maar

naarmate de dagen vorderden versche-

nen er steeds meer lepelaars in de kolonie

en tegen het einde van de lentemaand

was hun aantal gegroeid tot over de

honderd. Ze werden ook aktiever, tel-

kens gooiden ze de kop naar achteren

tot op de rugveren, zodat de wonderlijke
snavel loodrecht omhoog wees. Dan

weer spreidden ze de lange sierveren

aan de kop en stonden met de snavel

wijdopen te pronken; ook tijdens de af-

lossing op de nesten hadden we deze

ceremonie reeds gezien.
De paartjes werden gevormd en de eer-

ste groep begon de nesten in de vlieren

te bouwen. Telkens zagen we hoe ze

elkaar bij het aanbrengen van een tak, of

bij een andere ontmoeting op het nest,

een aanhoudend dreinerig gekekker,

terwijl het druk knikt met zijn kop,

Met

tracht

het jong de snavel van de oude vogel te

pakken.
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begonnen te strelen; de een met de sna-

vel aan de oranjekleurige naakte keel-

huid van zijn partner, terwijl deze te ge-

lijker tijd aan de roestkleurige borstband

van de ander plukte. Deze ceremonie der

paarvorming kregen we ook later te zien

in de rustpozen tijdens en na het voeren

der jongen.
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Niet lang daarna verschenen de eerste

eieren in de nesten. Maar helaas, de

kolonie werd plotseling verstoord. Er

werden militaire oefeningen gehouden
en dagen aaneen ratelden de machine-

geweren rondom de lepelaarkolonie en

sloegen de granaatwerpers onder hels

kabaal grote gaten in de duinen om het

meer.

Verschrikt verlieten de lepelaars de

broedplaats en zelfs de vogels die reeds

eieren hadden lieten de zaak in de steek

en kwamen niet in de kolonie terug. Al-

leende reigers lieten zich niet zo gemak-
kelijk verdrijven. Binnen een dag waren

ze gewend aan het lawaai van het schie-

ten en ze gingen op het laatst zelfs niet

meer van het nest wanneer de kogels
vlak langs hen floten.

Later kwamen we te weten, dat de lepe-
laars naar het Zwanenwaterwaren ver-

trokken. Want een dag nadat ze de Mui

hadden verlaten verschenen ze daar in

de kolonie bij de lepelaars die al lang en

breed zaten te broeden en die toen enige
dagen later met honderd paren werd

versterkt.

Ondertussen lagen in de Mui de nesten

verlaten, de lepelaars lieten zich niet

meer zien en we begonnen al te vrezen

dat de kolonie verloren was gegaan. Ge-

lukkig bleek dit niet het geval te zijn en

toen na een dag of tien de oefeningen
werden gestaakt keerden er weer enige

lepelaars in de Mui terug. Hun aantal

was echter veel kleiner, hoogstens zestig
paar, maar daarmee bleef in ieder geval
de kern der kolonie behouden.

Ze schenen er nu ook meer haast achter

te zetten en op een ochtend in het begin
van mei lagen de eerste eieren in de

nesten. Na het leggen van het tweede ei

begonnen de lepelaars te broeden, zodat

later de jongen op ongelijke datum uit

de dop kropen.
We wisten nu van twintig nesten precies
de dag waarop het eerste ei in het nest

kwam en zorgvuldig hadden we hiervan

aantekeningen gemaakt op een kaart die

we van de kolonie hadden gemaakt, zo-

dat we precies konden controleren hoe

lang een lepelaar nodig heeft voor het

uitbroeden der eieren.

Helaas echter, ook dit verliep niet naar

wens. Nadat de vogels bijna twintig

dagen de eieren hadden verwarmd, ging

een groot gedeelte van de nesten verlo-

ren door een troepje stropende Brits-

Indiërs, krijgsgevangenen die als strij-
ders voor „Vrij India” in het Duitse

leger waren ingelijfd. Wel een goed slag
volk, die Indiërs, die er bovendien met

hun baarden, korte broekjes en tulban-

den schilderachtig genoeg uitzagen.
Maar

van natuurbescherming hadden ze

geen flauwbegrip. Stuk voor stuk waren

het goede scherpschutters en zelfs vuile

eieren en jongen vonden ze lekker. Later

haalden ze dan ook verscheidene jonge
lepelaars uit de nesten, zodat de kolonie

grotendeels in de soep werd gehakt, let-

terlijk en figuurlijk.
Van de overgebleven nesten, waarvan

we de datum van het eerste ei hadden

genoteerd, werden de jongen twee

dagen later geboren, zodat we dus aan

de weet waren gekomen, dat de broed-

duur 22 dagen is.

Vanaf die dag zat ik weer alle dagen in

het kleine schuilhutje tussen het riet, om

de vogels te bewaken en ook omdat ik

benieuwd was hoe de ouden met de

jongen zouden omspringen.
Toen er nog eieren in de nesten lagen,
was het ons opgevallen dat de lepelaars
bij herhaald bezoek steeds schuwer wer-

den. We lieten ze daarom na elk bezoek

een paar dagen met rust, omdat we

vreesden anders de broeddrift te ver-

storen.

Maar nu er jongen waren, was dit plot-
seling anders geworden. Ze maakten

maar even een rond vluchtje boven de

nesten wanneer ik in de kolonie ver-

scheen en daalden vlak achter mij weer

bij de jongen. Er waren er zelfs bij die

het nest niet verlieten, maar met de

vleugels gespreid en met wapperende
kuif (de imponeerhouding) boven de

jongen bleven staan.

Een helper, die me in de schuilhut

bracht en dan verdween, waardoor de

vogels in de waan werden gebracht dat

het gevaar geweken was, had ik nu niet

meer nodig. Ik zat amper in de schuilhut

verscholen of alle lepelaars waren al-

weer terug. Ze zijn dan ook vreselijk
aanhankelijk voor de kleintjes en de ver-

zorgingsdrift neemt hen zo in beslag, dat

In de Mui liggen de nesten vaak op ver-

schillend niveau tussen de struiken. Het

nestmateriaal wordt uit de onmiddellijke
omgeving gehaald.
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ze het gevaar niet meer bemerken. Trou-

wens een schrandere indruk maakt de

lepelaar niet.

Eigenlijk zouden we het woord „schran-

der” bij de dieren niet mogen gebruiken
en alleen maar kunnen spreken van meer

of minder doelmatige reakties. Maar

wanneer we veel vogels hebben bespied,
dan zult ge het met mij eens zijn, dat we

bij sommige vogels wel degelijk van in-

telligentie kunnen spreken. Neem bijv.
kraaien en roofvogels: dan maakt de

lepelaar bepaald een domme indruk,

bovendien is hij flegmatisch, wat meestal

samen gaat.

Bij vele vogels zien we tijdens het foto-

graferen en bespieden, dat ze het „ge-
vaar” wel bespeuren, maar het, gedre-
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ven door broed- of verzorgingsdrift,
trotseren. Bij de lepelaars echter kreeg
ik sterk de indruk, dat ze het gevaar

werkelijk niet bemerken.

Verschillende zintuigen zijn bij de lepe-
laar vrij slecht ontwikkeld, bijv. het ge-

hoor en het gezicht. Wanneer ik allerlei

geluiden in de schuilhut maakte, dan

merkten de lepelaars dat zelf niet op,

maar werden gewaarschuwd door de

reacties der blauwe reigers, die toch op

veel grotere afstand van mijn schuilhut

zaten te broeden. Ook wanneer ik me

voor het kijkgat in de hut bewoog, wat

een andere vogel zeker niet zou ont-

gaan, kon ik nimmer bemerken dat de

lepelaars daar iets van in de gaten had-

den. Trouwens deze twee zintuigen, ge-

hoor en gezicht, gebruikt een lepelaar
veel minder dan bijv. de blauwe reiger.
In de eerste plaats maken ze vrijwel geen

geluiden, zoals dit wel het geval is bij
de blauwe reiger, die door een bepaalde

roep zijn gevoelens aan zijn partner en

jongen kenbaar maakt. Bij het voedsel-

zoeken, waar hij evenals de meeste

andere vogels, een groot gedeelte van

zijn leven aan moet wijden, gebruikt hij
bovendien niet de ogen, maar uitsluitend

de wonderlijk gevormde snavel. Een rei-

ger daarentegen zoekt zijn prooi in de

allereerste plaats met de ogen; de snavel

komt pas op de tweede plaats.
Vooral jonge lepelaars deden dom en

slungelachtig. Wanneer ze bijv. door be-

paalde handelingen de oude vogel wil-

den stimuleren om te gaan voeren en

deze had toevallig niets in de krop, dan

duurde het uren voordat dat eigenlijk
tot hen doordrong. Ook gevaren be-

speurden ze niet. Jonge reigers echter

bemerken al heel jong zelfstandig het

gevaar en houden zich dan schijndood

op het nest, terwijl ze direkt reageren

op de angst van de ouders.

Het is gewoonte bij de lepelaars dat,
— ö- — > — i

’

wanneer de jongen nog klein zijn, er

altijd een van de ouders op het nest blijft

terwijl de ander op zoek naar voedsel is.

Zodra de voedselzoeker nu in de kolonie

terugkeert en op het nest daalt (waar hij
door zijn ega met dezelfde ceremonie

(Lees verder bladzijde 233)

Moeizaam balancerend de lepelaar

in de top van een struik,

staat

telkens weer een

wat ongewoon gezicht.
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wordt begroet als tijdens de aflossing bij
het broeden), betekent dat voor de jon-

gen etenstijd. Heftig reageren ze direct

bij de komst van de oude vogel met een

aanhoudend dreinerig gekekker, terwijl
ze met een druk knikken van de om-

hooggestoken kop zijn snavel proberen
te pakken. De vogel schudt dan eerst

een paar maal met de kop, gaapt een

keer of wat en buigt zich tenslotte voor-

over en omvat met zijn geopende snavel

zo ongeveer de hele kop en hals van het

jong. Door een brakende beweging
wordt het voedsel dan naar voren ge-

bracht. Duidelijk zien we de hals zwel-

len en de voedselprop naar voren glijden.
Voordat deze echter zichtbaar wordt is

hij door het jong reeds met zijn snebje
van terzijde uit de keelzak van de oude

gehaald. De partner staat erbij toe te

kijken. Maar af en toe wordt de voer-

partij onderbroken en beginnen beide

ouders elkaar te strelen; de een streelt

dan weer de borstband van de ander en

deze de naakte keelhuid van zijn partner,
zoals we dat ook te zien krijgen in de

eerste dagen van hun huwelijk.
De bovenbeschreven manier van voeren,

met uitzondering van de streelpartij,
komt vrijwel overeen met die van de

aalscholvers. Ook hier zien we hoe de

jongen met een eigenaardige slingerbe-

weging van de kop de oude vogel ertoe

brengen hun zijn snavel te reiken, waar-

na ze het voedsel uit de keelzak halen.

En evenals bij de lepelaar, hoe groter de

jongen worden, des te minder toeschiete-

lijk is de oude vogel. Ze moeten dan

soms heel veel moeite doen voordat de

oude eindelijk aan hun wensen tegemoet

komt.

Ook bij de pelikaan, een vogelsoort
waaraan onze aalscholver verwant is,

halen de jongen het voedsel uit de keel-

zak der oude, wat duidelijk geïllustreerd
wordt in ,,Das Buch vom Pelikan” van

Bernatzik.

Bij deze vogels nu, lepelaar, aalscholver

en pelikaan, waar de jongen dus het

voedsel uit de keelzak van de ouders

halen, hetgeen vooral als de jongen

groter worden lang niet zachtzinnig ge-

beurt, zien we dat de keelhuid naakt is;

zeer doelmatig aangepast aan de manier

van voeren, want een huid met veel veer-

inplantingen is stellig zwakker.

Weliswaar zien we bij andere familie-

leden van de lepelaar, dat het voedsel

door een braakbeweging uit de krop

naar voren komt, zoals bij de blauwe rei-

ger, het woudaapje en de roerdomp.
maar bij deze vogels (die geen of zo

goed als geen naakte keelhuid hebben)
wordt het voedsel op de nestbodem ge-

stort, of uit de geopende snavel gehaald

be-

ginnen de jongen onmiddellijk om voedsel

te bedelen. Het linkse jong steekt de snavel

juist in de mondhoek van de oude vogel,

het voedsel

Als de oude vogel op het nest strijkt,

„tegemoet”.
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op het moment dat de prooi geheel zicht-

baar is. Dit laatste gebeurt vooral wan-

neer de jongen groot zijn en bij de

woudaap is het regel.
Wanneer een jonge iwoudaap eindelijk
de snavel van de oude vogel te pakken
heeft en door heftig trekken en draaien

zijn vader of moeder zover weet te krij-

gen dat hij of zij begint te braken en

er een vis uit de geopende snavel komt

glijden, is het zaak vast te houden en

op het juiste moment de vis uit de bek

te halen. Gebeurt dat niet en laat hij
de snavel van de oude los, dan slikt

deze de vis weer in en moet de hele

ceremonie opnieuwbeginnen.
Zo zien we dus bij de vogels, dat er

altijd bepaalde handelingen moeten

wordenverricht om het voeren te stimu-

leren; voor elke soort zijn die echter

weer anders. Wanneer bijv, een jonge
karekiet een trilling aan het nest voelt,

dan betekent dat, dat de oude vogel
boven hem staat en dat het etenstijd is.

Meteen spert het jong dan de snavel

wijd open en zo’n geopende snavel —

die bij alle zangvogeltjes fel gekleurd is

— is voor de oude het sein om te voeren.

Bij de lepelaar nu associeert het jong

een op het nest dalende vogel met voed-

sel: het is voor hem het sein voor etens-

tijd. De oude op zijn beurt reageert op

het gekekker en het kopknikken van het

jong. Bij een normaal verloop gaat dit

alles prachtig; de voedselzoekende

ouders keren op bepaalde tijden in de

kolonie terug en de jongen krijgen te

eten. Maar wanneer wij in de kolonie

verschenen, waardoor de lepelaars even

het nest verlieten, was dat voor de jon-

gen niet normaal en dan kregen we soms

eigenaardige verwikkelingen te zien.

Zodra we ons in de schuilplaats ver-

scholen hadden, daalde de oude vogel,
die daarde wacht hield, weer op het nest

bij de jongen. En zoals gezegd, reageer-
de het jong op de dalende oude lepelaar.
Deze kwam weliswaar niet van de

„jacht” terug, doch dit maakte voor de

jongen niets uit. Heftig begonnen ze te

roepen en te knikken, wat ook in dit ge-
val de verzorgingsdrift bij de oude wak-
ker maakte. Hij had echter geen voedsel

bij zich en het was dan ook wanhopig
om te zien hoe hij met schudden van zijn
kop en gapende bewegingen probeerde
voedsel omhoog te brengen. Steeds lui-

der riepen de jongen, totdat na allerlei

vergeefse pogingen de oude vogel er de

brui aan gaf en zijn snavel tussen de

rugveren verborg. De jongen hielden

echter vol en het duurde meestal uren

voordat het eindelijk tot hen doordrong
dat het loos alarm was geweest en dat

de voerpartij niet doorging. Dan pas

werd het weer rustig in de kolonie.

Op een dag, toen ik weer in mijn schuil-

plaats tussen het riet verscholen zat ont-

dekte ik, dat een van de vogels geringd
was. AI verschillende malen hadden wc

een eigenaardig bellend geluid gehoord;
het leek wel een kerstklokje in de verte

en we konden ons niet voorstellen waar

toch dit geluid van afkomstig was. Op-

eens werd het ons echter duidelijk toen

we de lepelaar zagen staan met om zijn

poot een glimmende ring, die nogal ruim

zat en die dan tijdens het dalen van de

vogel (waarbij de lepelaar de poten laat

hangen) het eigenaardig bellende geluid
veroorzaakte.

Toen we eenmaal wisten op welk nest

de vogel zich ophield, werd daar op een

dag een schuilhut bij gezet. En nadat de

vogels daar voldoende aan gewend ge-

raakt en ik het oculair van mijn prisma-

kijker zo had ingesteld, dat we binnen

2 meter een scherp beeld konden zien,

kwamen we in de gelegenheid om het

nummer af te lezen. Het bleek echter

nog een heel karwei te zijn; telkens be-

woog de vogel zijn poot, waardoor hij
door de sterke vergroting totaal uit het

gezichtsveld van de kijker verdween en

ik doorhet kijkgat steeds opnieuw moest

instellen. Maar ook hier won de aanhou-

der en eindelijk na een uur van turen

wisten we het juiste nummer. „Leiden
Holland 150998” stond er duidelijk in

het aluminium gegrift.
Nog diezelfde avond stuurden we een

berichtje naar het Ringonderzoek te

Leiden en prompt twee dagen later ont-

vingen we de mededeling, dat de vogel
als nestjong was geringd door Mr. Ha-

verschmidt op 8 juni 1934 in het Zwa-

nenwater bij Callantsoog.
Ondertussen groeiden de jonge lepelaars
snel op en toen ze een week of zes oud

waren dreven ze op eigen wieken rond.

Maar nog lang daarna werden ze door

de ouders gevoerd en aanvankelijk keer-

de de hele familie des avonds in de kolo-

nie terug. Doch op een dag aan het



einde van augustus, toen de bramenzoe-

kers weer in de duinen rond de Mui ver-

schenen en de Muidam paars gekleurd
was van de bloeiende wilgenroosjes,
bleef ook ’s avonds het duinmeer ver-

laten
...

Onderzoek naar het voorkomen

van de frater

Gedurende reeds 6 jaar worden door de Vogel-
warte Helgoland in het gebied van de Jade-
boezem, in het bijzonder bij Wilhelmshaven,

fraters geringd (zie ook „Wiek en Sneb’” jrg. 4,

p. 65). Tot nu toe reeds meer dan 4000 exem-

plaren, waarvan
± 800 in de winter 1957/58 en

1300 in de winter van 1958/59. In de komende

winters zullen de plaatsen, waar gevangen wordt,

tot minstens 15 worden uitgebreid en het aantal

te ringen vogels zo hoog mogelijk worden
opge-

voerd.

Van de tot op heden geringde fraters werd nog

geen 1 % van grotere afstanden teruggemeld.
Interessant zijn de talrijke terugvangsten van ge-

ringde vogels één of meerdere jaren later op de

ringplaats in en bij Wilhelmshaven. Daaronder

bevinden zich fraters, die 4 of 5 maal daar zijn

doorgetrokken of hebben overwinterd.

Waarnemers en medewerkers aan het ringonder-

zoek in Nederland verzoek ik daarom aan dit

onderzoek mee te werken. Dit kan geschieden
door waarnemingen te noteren over het voor-

komen van de [rater in verschillende delen des

lands en deze door te geven aan J. Taapken,

Utrechtsestraatweg 43, Hilversum op een afzon-

derlijk vel papier. Daar de frater een vogel is

die, indien men de beschikking heeft over een

lokvogel, gemakkelijk kan worden gevangen, ver-

dient het aanbeveling er zoveel mogelijk te van-

gen en te ringen. Als vangapparaat wordt een

kleine inloopkooi gebruikt, waarvan de beschrij-
ving aan geïnteresseerden kan worden verstrekt

door de heer Taapken.

Vanzelfsprekend zijn ook de duur vanhet verblijf

op een bepaalde plaats en eventuele wijzigingen

in de aantallen van belang.
Mocht men terreinen ontdekken, waar zich regel-

matig veel fraters ophouden, dan kan dit ook

doorgegeven worden, opdat medewerkers aan het

ringonderzoek de vogels kunnen pogen te van-

gen om hen te ringen. H. BUB,

Vogelwarte Helgoland

Vogelbevolking van Duitsland.

In het juninumraer van deze jaargang (p. 132

e.v.) heb ik me aan een zeer grove schatting ge-

waagdvan het aantal Nederlandse vogels in mei,

met als resultaat ongeveer 30 miljoen individuen,
dus 15 miljoen paartjes.
In Orion (1958 p. 50-52) blijkt prof. Günther

Niethammer, volgens een referaat van Dr. Bruns

in Ornithologische Mitteilungen (1959, p. 170

e.v.) een berekening te hebben gepubliceerd van

het aantal in Duitsland aanwezige vogels, met

als resultaat 100 miljoen paren. Jammer genoeg

wordt, althans in het referaat, niet vermeld welke

grenzen men daarvoor heeft aangehouden. Dr.
Bruns vermeldt

nog, dat het aantal
paren in de

Ver. Staten op 3 miljard wordt geraamd. K. Z.

Begroetingen op
het nest gaan gepaard

met het opzetten van de kuif, waarbij de

vleugels meestal iets afhangen en de snavel

vaak wordt opengesperd (linkse vogel).


