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Korte berichten

Houtduiven Columba palumbus eten

bloeiwijze van Acacia Robina

pseudoacacia

Willem van Manen Oosterbroekstraat 45,

9402RB, Assen.

Voederfrequentie Merel Turdus

merula in stadstuin beïnvloed door

katten

Twee meter van mijn balkon op één hoog

aan de Oosterbroekstraat in Assen

broedde in 2004 een merel in een conifeer.

Het nest bevatte begin juni vier jongen en

de ouders trokken zich niets van mij aan

tijdens het voeren. Op 3 juni, toen de

jongen ongeveer 10 dagen oud waren,

hield ik gedurende 3,5 uur, van 11.35-

15.05 de voederfrequentie bij. In de buurt

wonen vrij veel katten. Twee exemplaren
komen veelvuldig in de tuin van mijn

onderbuurman, Doortje, de kot van zijn

buurvrouw Dieneke het meest. Er werd 20

keer gevoerd door de merels, 12x door

het vrouwtje, 5x door het mannetje en 3x

onbekend door wie. Wanneer er een kat

binnen 7 m van het nest verscheen,

begonnen de ouders te alarmeren en

staakten het voeren. Ook wanneer de kat

schijnbaar in slaap was gevallen hield het

alarmeren niet op. Zonder aanwezigheid

van een kat voerden deoudermerels met

intervallen van 1-12 (gemiddeld 5.5

minuten, n= 17). Gedurende 1 uur en 55

minuten dat er wel een kat in debuurtwas

bedroegen de intervallen 43, 55 en 13

minuten. Twee van deze voederingen
vonden plaats wanneer de kat eventjes

ver genoeg weg was. Slechts eenmaal

werd gevoerd in het bijzijn van een kat. Ik

kreeg niet de indruk dat de voortgangvan

het broedsel ernstig leed onder de

kattenpresentie omdat de ouders

gedurende de kattenvrije periode veel

voer aanbrachten. Mogelijk konden de

ouders zo vaak voeren, omdat dezelfde

ochtend het hoge gros in het

gemeenteplantsoen, 7 m van het nest, was

afgemaaid en er een tijdelijke bonanza

was ontstaan. Enkele dagen later zijn de

jongen uitgevlogen, ondanks hun

luidkeelse gebedel in die laatste dagen,
dat zelfs doormijn raam heen hoorbaar

was.

Willem van Manen, Oosterbroekstraat 45,

9402 RB Assen

Opmerkzaam gemaakt door het artikel van

Ate Dijkstra in Drentse Vogels 16 stelde ik

vast dat Houtduiven foerageerden op de

bloeiwijzen van de acacia voor mijn huis.

Net als in de beuken bij Ate haalden ze

bijzonder onduifse capriolen uit om de

bloeiwijzen aan het uiteinde van de

acaciatakken te bemachtigen. In het

Handbuch derVögel Mitteleuropas (Glutz
von Blotzheim & Bauer 1980) wordt

consumptie van lep. Beuk en Eik genoemd.
Daar kan dus Acacia aan worden

toegevoegd.


