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Broedgeval buidelmees

hoornsedijk

Jan+Allex de Roos

Zeer laat (begin mei) hoorde ik bij
toeval van het buidelmezennest op

het eilandje. Samen met M.J. Swart

uit Drachten en J. Swart uit Gronin-

gen ben ik enkele malen wezen kijken

naar deze buidelmezen. Wij stelden

vast dat er twee vogels aanwezig

waren: een helder getekend exemplaar

(mannetjet?]) en een vaal gekleurd

exemplaar (vrouwtje[?]) Slechts één

maal troffen we Avifaunaleden aan en

wij kwamen tot de conclusie dat men

de buidelmezen al uit en te na had

bewonderd.

Op 11 mei ontdekten M.J, Swart en ik

een bijna voltooid buidelmezennest

in een jonge berk, ongeveer drie

meter van het fietspad. Dit tweede

nest hing op vier meter hoogte en

was vanaf het pad nauwelijks waar te

nemen. Men kon er echter zonder

moeite onder gaan staan. Vastgesteld

werd dat het vale buidelmeesje zich

met dit nest bemoeide: het mannetje
is na 11 mei niet meer bij dit nest

gezien of gehoord. Op 16 juni ont-

dekte J. Swart het vale exemplaar in

gezelschap van twee pas uitgevlogen

jongen. Op 17 juni zijn deze jongen
ook door mij gezien, daarna zijn ze

niet meer waargenomen. Het nest is

een maand later door M.J. Swart

verzameld.

Samenvattend: er was wel degelijk

een geslaagd broedgeval van de bui-

delmees aan de Hoornse Dijk dit

jaar, maar of dit ook het eilandnest

betrof is voor mij nog de vraag. Zie

in dit verband het verhelderende

artikel van SOVON in Limosa, jaar-

gang 61, 1988, afl. 3/4, blz.

145/149.

In de Grauwe Gors, jaargang 17

(1989), nr 2 wordt op bladzijde 30

melding gemaakt van 1 broedgeval van

de buidelmees aan de Hoornse Dijk.

Als deze melding slaat op het door

alle leden van Avifauna en DBA be-

wonderde 'nest op het eilandje',
dan zou het goed zijn te weten of

men werkelijk eieren en/of jongen
heeft vastgesteld met het eiland-

nest. Wat is namelijk het geval?


