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Zwartkopje snoept van de kamperfoeliebessen

De gegevens die Peter Olney verwerkte waren bijeengebracht door 165 Britse

vogelaars. Die meldden dat zij de zaden of bessen van op z’n minst 133 soorten

of rassen van planten en struiken hadden zien eten door vogels. Vlierbessen

waren het meest in trek. Daar zag men 33 vogelsoorten van eten. Aan bessen

van de meidoorn deden 23 soorten zich te goed; die van de taxus (een groen-

blijver die men ook in onze tuinen en parken veel aantreft) en allerlei soorten

bramen werden door 17 vogelsoorten gegeten. Op dwergmispel (meestal beter

bekend onder de naam cotoneaster) zag men 12 vogelsoorten, op de lijsterbes

eveneens, op berberis 9 soorten, op vuurdoorn 6, op
hulst 5, op ribes, liguster,

kardinaalsmuts, sneeuwbes en sneeuwbal elk 3 soorten. Let wel: men zag deze

soorten niet slechts in de struiken, maar stelde nadrukkelijk vast, dat zij de

vruchten aten. Vlierbessen waren vooral in trek bij merels, zanglijsters en

spreeuwen; meidoornbessen (ook die van gekweekte soorten) trokken vooral

merels, kramsvogels, koperwieken en zelfs pestvogels. Taxusbessen waren

populair bij zanglijsters en grote lijsters. Dwergmispeltjes werden gegeten

door o.a. merels, zanglijsters, goudvinken, groenlingen, huismussen en pest-

vogels. Lijsterbessen vonden, hoe kan het anders, aftrek bij merels, zanglijsters
en grote lijsters, maar toch ook bij spreeuwen.

Ook vuurdoornbessen werden

vooral door merels en grote lijsters gegeten, doch men zag er ook pestvogels

van snoepen. Grote lijsters, koperwieken en houtduiven aten graag hulstbessen,

terwijl men op ribes o.a. merels, goudvinken, spreeuwen, kool- en pimpel-

mezen zag.

De herfst is natuurlijk bij uitstek de geschikte tijd om eens op deze dingen te

letten. Wie voor zichzelf een lijstje probeert op te stellen, zal misschien merken

dat Nederlandse vogels andere voorkeuren hebben. Of wellicht ook niet.

Het is misschien niet zo’n alledaagse situatie, die Rein Stuurman
op

de voor-

pagina van dit nummer heeft uitgebeeld: een zwartkopje dat kamperfoelie-
bessen komt snoepen. Toch heb ik het zelf, maar dat is al een hele poos

geleden, eens waargenomen. Ze zien er ook echt wel uit „om van te snoepen”,
die doorschijnend rode bessen van de kamperfoelie, die in dichte trossen de

ranken sieren, terwijl die elders overigens nog bloemen dragen. Maar ze

hebben, meen ik, de reputatie giftig te zijn. Althans voor ons mensen.

Bij een rondvraag naar de voorkeur van vogels voor bessen en zaden, waarvan

Peter Olney een jaar of wat geleden verslag uitbracht in het tijdschrift „Birds”,

van de Britse vereniging voor vogelbescherming, bleek dat ook de vruchten

van de taxus geregeld door vogels worden gegeten, hoewel volgens de boeken

alle delen van de taxus giftig zijn voor mensen en vee. Trouwens, ook de

vruchten van het peperboompje (daphne), van klimop, bitterzoet, liguster en

kardinaalsmutsje worden geregeld door vogels gegeten, hoewel zij voor de

mens min of meer giftig zijn. Overigens wel verwonderlijk, want bij de

chemische bestrijdingsmiddelen zien we juist, dat vogels opvallend gevoelig
zijn voor de giftigheid ervan, wat al herhaaldelijk aanleiding is geweest tot

massale vergiftigingen.


