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Uit het dagboek van de bewaker

10 juli. Te 11.10 kwam een ex. naar het nest, bleef daar ongeveer 20 sec.

en vloog toen weer weg. Dit herhaalde zich te 11.40. Te 13.40 kwam een

ex. met voedsel in zijn snavel, bleef 20 sec. in de nestgang en verdween

weer. Tot 14.15 herhaalde dit zich vijf keer. Toen kwamen beide vogels

uit de nestgang vliegen, vlogen samen in de richting van het moeras en

kwamen vervolgens met tussenpozen van 5—6 minuten naar het nest met

voedsel in de snavel.

25 juni. Te 12.25 de vogels voor het eerst zelf gezien op aanwijzing van

iemand van het Staatsbosbeheer.

9 juli. Te 10.05 kwam een der vogels aanvliegen, schoot het nest in, kwam

er onmiddellijk weer uit en bleef wel 10 minuten rondvliegen, waarna hij

verdween. Ook op grond van verdere waarnemingen kreeg ik de indruk,
dat er jongen waren.
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II juli. Tussen 7.10 en 10.35 kwamen beide vogels met tussenpozen van

B—lo minuten met voer naar het nest.

12 juli. ’s Morgens tussen 4.30 en 5 uur was 1 ex. al voortdurend aan het

voeren.

18 juli. Van 9.00—11.30 kwamen beide ex. geregeld met voer naar het

nest, nu eens om de 15 minuten, dan weer om de 20 minuten.

19 juli. Tussen 16.15 en 18.15 zagen we geen vogels naar het nest komen.

Toen een onderzoek werd ingesteld, bleek iemand in een tentje te zitten

filmen. Het was een onderwijzer, die onmiddellijk werd weggestuurd. Van

18.15 tot 19.00 werd er daarop 4 x gevoerd.

22 juli. Te 11 uur kwamen twee vogels aanvliegen, die echter niet naar het

nest gingen, doch tot 11.25 bleven rondvliegen. Bij onderzoek bleek er op-

nieuw een tentje van een fotograaf te staan, die echter op eerste aan-

maning onmiddellijk opbrak.

1 aug. Van 7.07 tot 16.30 waren de vogels voortdurend aan het voeren.

Ze zaten ook steeds op de draad te roepen. De jongen waren dan telkens

aan het begin van de nestgang door de kijker te onderscheiden en riepen

eveneens.

2 aug. Van 7.03 werd er geregeld gevoerd. De ouden streken telkens op de

draad en bleven roepen, tot de jongen vooraan de nestgang zichtbaar wer-

den. Dan pas werd er gevoerd, waarna de ouden onmiddellijk weer weg-

vlogen. Te 19.13 vlogen beide oude vogels in de richting van de beek,

waarna ze die dag niet meer werden waargenomen.

4 aug. Te 6.40 was ik buiten aan het werken, toen ik de bijeneters druk

hoorde roepen. Het geluid verdween in de richting van de beek. Ik ging

onmiddellijk kijken en toen zag ik ze alweer terugkeren. Ze gingen roepend

op de draad zitten, tot een der jongen het nest uitvloog en met de twee

ouden in de richting van de beek verdween. Dat was om 6.50. Vijf minuten

later herhaalde zich dit tafereeltje met het tweede jong. Om 13 uur vloog

een der jongen met de ouden rond. Hij streek in een eik en werd daar

gevoerd. Te 14.45 kwam een der ouden met een jong aanvliegen, dat in

de nestgang schoot. Het werd daar tot 15 uur 4 x door een der ouden

gevoerd. Tegelijkertijd voerde de andere bijeneter een jong dat over de

spoorbaan in een berk zat. Te 19.55 waren beide ouden weer bij het nest

en ik kreeg toen de indruk, dat de jongen daar weer op waren.

8 aug. Te 6.20 zaten 3 ex. bij de broedplaats.

10 aug. Te 17.45 zaten alle vier de vogels op de draad bij het nest.

12 aug. Te 6.50 nog 3 ex. waargenomen.

13 aug. 2e 18.55 voor het laatst bijeneters horen roepen bij de broedplaats.
Van 14 tot 20 augustus werden geen bijeneters gezien, maar van 20 tot en

met 27 augustus waren ze er weer elke dag, alle vier, voor het laatst om

6.55 uur op 27 augustus. Sindsdien hebben wij er geen meer waargenomen.

H.L. Puts-Klompen


