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Reacties

Huismus zoekt insecten in autogrille (I)

Huismus zoekt insecten in autogrille (II)

Op 23 juli 2012 zagen mijn vrouw en ik

ook Huismussen op zoek naar insecten in

het plaatsje Geiselwind (Duitsland. Dit

gebeurde recht tegenover ons hotelletje

waar enkele auto’s van gasten geparkeerd
kunnen worden. Zes Huismussen foera-

geerden er lustig op los in de grille van

een van de auto’s. Ik maak al vogelnotities
vanaf 1949, maar zowel mijn vrouw als ik

hebben dit mussengedrag nooit eerder

gezien.
Iman Soeteman, e-mail: isoet@tiscali.nl.

Kauwedans bij dood insect in autogrille
Toen ik op 3 augustus 2012 - een zonnige
en warme dag - in Baam met mijn winkel-

kar vanuit de supermarkt naar de bijbeho-
rende parkeerplaats richting auto liep, viel

mij het vreemde gedrag van een Kauw op.

Het leek wel of hij bij één van de gepar-

keerde auto’s een dans opvoerde. Vanaf de

grond sprong hij steeds op. Het zag emaar-

uit alsof hij de auto aanviel en z’n snavel

steeds in de openingen van de grille stak.

Ik moest onwillekeurig aan ‘The Birds’

van Hitchcock denken, vooral omdat de

Kauw de auto ook echt raakte met z’n

snavel. Nadat ik mijn winkelkar had

teruggezet bleef ik even staan kijken. Er

moest toch een reden zijn voor het gedrag
van deze Kauw, zeker met deze warmte en

in de volle zon? Het was een grappig

gezicht, want de Kauw keek steeds al

springend om zich heen, alsof hij bang
was betrapt te worden. Natuurlijk is dit een

mensengedachte, maar de ware reden leek

mij dat hij geen kapers op de kust wilde.

Om te weten te komen waarom hij het

waargenomen gedrag vertoonde en zo

gefixeerd was op de grille, besloot ik de

ogen van de Kauw te volgen. Ineens zag

ik daar een dood insect zitten. Dat was dus

waartoe dit hele circus diende. De Kauw

werd overigens beloond voor z’n pogin-

gen (het insect zat vrij hoog in de grille,
maar was duidelijk zichtbaar)! Toen hij
daarna nog doorging met springen, ben ik

maar weggegaan. Wel was ik blij dat ik de

tijd en moeite had genomen om deze

kauwedans te aanschouwen: een heel

simpel ‘onderzoek’, maar zo de moeite

waard, in alle opzichten! Dan besef je weer

dat je in de eerste plaats als mens rede-

neert, terwijl het vertoonde gedrag zo

logisch te verklaren is vanuit ‘vogelpers-

pectief’ !

Autogrille
In het Vogeljaar 60(3): 136 stond een stukje
over een Huismus die insecten zocht bij de

grille van een geparkeerde auto. Hierop
kwamen enkele reacties van lezers. Het gedrag
komt blijkbaar vaker voor. Jutta Gruber

stuurde ook een reactie naar aanleiding van

dat stukje over het gedrag van Huismussen.

Zij had een Kauw gezien die ook opvallend

gedrag vertoonde bij een geparkeerde auto.

Redactie

Jutta Gruber, Drakenburgerweg 131, 3741 GH

Baam, e-mail: jutta.gruber@veltmeijer.eu.

Met belangstelling las ik het stukje over

het foerageren van een Huismus in een

autogrill in het Vogeljaar 60(3): 136. Ik

heb dit zelf nog nooit waargenomen,maar

herinner mij er wel eens iets over gelezen
te hebben. Dat klopt ook, want ik heb het

verschijnsel twee keer teruggevonden. In

het Vogeljaar 47(5): 210 maakt C.J. Heij
ook melding van een dergelijk gedrag.

Hierbij ging het om Huismussen die vele

malen op parkeerplaatsen in het centrum

van Rotterdam auto’s opwachtten en

daarna de dood gevlogen insecten van de

grille afhaalden. In het Vogeljaar 154(5):
200 beschrijft dezelfde auteur deze

waarnemingen nog een keer.

Ruud Costers, e-mail: ruudcosters@hetnet.nl.
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Havik valt zwemmende eend aan

In het Vogeljaar 60(3): 143 staat een

interessant artikel over een aanvallende

Havik met de vraag of iemand dit vaker

heeft gezien. Welnu zelf heb ik van

dichtbij - op een afstand van circa 15 tot

20 m - op 10 januari 1998 in het buiten-

dijkse gebied van Friesland-Noord een

adulte Havik een Smient zien vangen. In

mijn aantekeningen van toen staat: ‘de

Smient zwom in een sloot, de Havik hing
als een kiekendief boven de eend, ver-

dronk deze en bleef in de sloot op hem

zitten. Daarna ging de Havik op de wal de

eend, die nog leefde, plukken. Vervolgens

vloog de Havik met de prooi een eindje

verderop. Een spectaculair gebeuren en

het komt kennelijk wel vaker voor.

J. van Dijk, e-mail: j.s.vandyk@quicknet.nl.

Op watervogels jagende Haviken

In het Vogeljaar 60(3) is melding gemaakt van

een Havik, die een Wilde Eend in het water

sloeg. Het jagen op watervogels blijkt meer

voor te komen. In de literatuur wordt als

jachttechniek vermeld dat hij door een

verrassingstactiek te gebruiken vogels weet te

slaan die zich in het water bevinden.

Ruud Costers vond in Nederlandse vogel-

tijdschriften eenaantal gevallen: Een natte Havik

die uit eensloot opvliegt met eenWaterhoen in

zijn klauwen (De Kleine Alk 15(2&3); 15); een

in het water ‘roeiende’ Havik met eengeslagen
Wilde Eend, een zwemmende Havik met een

Kuifeend als prooi (De Graspieper 12(2);70).

Opmerkelijk was eenHavik die eenFazant sloeg
en die overduidelijk het water in sleepte om

hem te verdrinken (het Vogeljaar 58(5):215).

Redactie


