
2

Reactie op een reactie

Door P.M. Schenk, biol. drs.

De hiervoor afgedrukte opmerkingen
naar aanleiding van mijn artikel in Het

Vogeljaar van oktober 1959 noodzaken

mij aan het kokmeeuwenprobleem nog

enige woorden te wijden. Allereerst wil

ik wijzen op een verschil tussen de door

Rooth en door mij beschouwde relatie.

Terwijl Rooth zich uitgesproken heeft

over de relatie kokmeeuwen-sterns, heb

ik slechts gegevens vermeld over de

verhouding kokmeeuwen-visdieven en

dááruit mijn conclusies getrokken. Wan-

neer Rooth dan ook stelt, dat kok-

meeuwen aan grote sterns voornamelijk
schade berokkenen door voedselparasi-
tisme, en dat dwergsterns zelfs helemaal

geen last hebben van kokmeeuwen,

ik dit niet kunnen en willen bestrijden,
omdat me hierover geen gegevens ter

beschikking staan. De gegevens echter,
die mij ter beschikking staan omtrent de

verhouding visdieven-kokmeeuwen, be-

schouw ik zelf niet als incidenteel, alhoe-

wel ik niet wil beweren dat ze volledig
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De enige bedoeling van mijn artikel was,

mijn mening te geven over het kok-

meeuwenprobleem, voor zover ik deze

heb kunnen vormen gedurende mijn

waarnemingen in visdievenkolonies in

een aantal opeenvolgende jaren. Mijn
mening heeft dus slechts betrekking
— ik wil dit nogmaals uitdrukkelijk
stellen — op de verhouding kok-

meeuwen-visdieven.

Alhoewel de door mij aangevoerde,

quantitatieve gegevens voor een deel, op

speculaties berusten, zijn ze voldoende

gefundeerd om de pessimistische woor-

den, waarmede ik mijn artikel besloot.

te rechtvaardigen. Ik hoop dan ook, dat

ze aanleiding zullen geven tot het nauw-

gezette, jarenlang voortgezette onder-

zoek in verschillende sternenkolonies,

hetwelk Rooth — en ik mèt hem
—

noodzakelijk acht.

Natuurlijk ben ook ik van mening, dat

nog vele andere oorzaken medewerken

bij de regulatie van de aantallen uis-

dieven. Ik blijf echter van mening, dat

in visdievenkolonies aanwezige kok-

meeuwen, juist door eier- en jongenroof,
de visdieven belangrijke schade kunnen

toebrengen.

Doodvliegen van vogels tegen glas

Op verzoek van de Nederlandse sectie van de

C.I.P.O. verzamelt het R.I.V.O.N., Soestdijkse-

weg 33 Noord te Bilthoven gegevens over het

doodvliegen van vogels tegen glas (ramen, glas-
wanden, enz.). Allen, die hierover mededelingen
kunnen doen, wordt verzocht het antwoord

op
de

hierna volgendevragen toe te zenden aan boven-

staand adres.

1. Vlogen er bij uw weten in de loop van 1958

(1959) wel eens vogels tegen de ramen van uw

woning, zodat dood of ernstige verwonding
daarvan het gevolg was?

2. Welke soorten betrof het en welke aantallen

(onbekend als zodanig vermelden)?
3. Wat is de aard van de woning waarop uw

gegevens betrekking hebben? (flat, woning in

een gesloten rij, vrijstaande of ten dele vrij-
staande woningen in een rij, woning in villawijk,

vrijstaande woning buiten bebouwde kom, boer-

derij; ook gegevens van kantoorgebouwen,
fabrieken, hotels, flatgebouwen zijn welkom).
4. Zijn er bijzondere omstandigheden, waardoor

er veel (of juist weinig of geen vogels tegen uw

ramen doodvliegen (grote ramen, groot glazen
windscherm enz.)?

Mezen en melkflessen

In de afgelopen herfst is weer op allerlei plaatsen

geconstateerd, dat mezen de capsules van melk-

flessen
open pikten en van de melk dronken.

Deze gewoonte is een jaar of tien geleden in

Engeland op grote schaal opgetreden en ging

vaak gepaard met het afscheuren van behang,
krantepapier, stofomslagen van boeken, enz.

Hierover zijn indertijd in het tijdschrift „British
Birds” enige artikelen verschenen. Een punt, dat

nog niet werd opgehelderd, is de vraag of het

verschijnsel in sommige jaren meer optreedt en

zo ja, wat daarvan de oorzaak kan zijn. Ge-

gevens hierover zijn dan ook zeer welkom en

de heer J. H. van Balen, Inst. voor Oecologisch
Onderzoek, Kemperbergerweg 11 te Arnhem zal

graag vernemen, of in uw omgeving dit ver-

schijnsel is waargenomen, met opgaven van:

1. soort: 2. datum van waarneming; 3. beschrij-

ving van het gedrag: 4. omgeving waar dit werd

waargenomen; 5. eventuele gegevens uit voor-

gaande jaren. Bij het verzamelen van gegevens

kan ondervraging van de melkbezorger nuttig

zijn, omdat het open pikken van melkflessen al

op de melkwagen kan geschieden.

zijn. Ze zijn gedurende een aantal op-

eenvolgende jaren verzameld en betref-

fen steeds feitelijke — d.i. door mijzelf
geconstateerde — eierroof door kok-

meeuwen. Deze eierroof hangt niet

samen met verontrusting, veroorzaakt

door de komst van de waarnemer in de

kolonie, omdat ze steeds minstens een

half uur na het betrekken van de schuil-

tent optrad, wanneer de rust in de kolo-

nie reeds lang was weergekeerd (zie
Het Vogeljaar van december 1959). De

waarde van de door mij gegeven getal-
len wordt daardoor nog groter, dan uit

mijn artikel mocht blijken.

Ik moet bekennen, dat mijn herinnering
mij in de steek gelaten heeft, toen ik in

mijn artikel een opmerking maakte over

de waarnemingstechniek, door Rooth bij
het verzamelen over zijn gegevens toe-

gepast. Echter ook het geheugen van

Kooth speelt hem parten, waar hij in

de hiervoor gegeven reactie op mijn
artikel vermeldt, dat is indertijd zijn

mening deelde, als zou de door kok-

meeuwen gepleegde visdieveneierroof

geen belangrijke rol spelen bij de aan-

talsregulatie van de visdieven. In 1954

reeds was ik van mening, dat de
— door

eier- en jongenroof — door kokmeeuwen

aan visdieven toegebrachte schade veel

ernstiger was dan men algemeen ver-

onderstelde, en ik heb dat in de door

Rooth genoemde bespreking niet onder

stoelen of banken gestoken. Door de in

de loop van de volgende jaren verkregen

gegevens is mijn mening in deze alleen

nog maar versterkt. Ik sluit mij echter

bij Rooth aan, waar hij zegt, dat voed-

selparasitisme van kokmeeuwen
op vis-

dieven niet ernstig is.


