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Een bladbadende Heggenmus Prunella modularis

Ate Dijkstra

A foliage-bathing Dunnock Prunella modularisSummary:

On 24 July 2003 a Dunnock was observed foliage-bathing in the top ofa wild cherry tree in

a gardenafter a light shower. Jumping and flying the bird rubbed itself against the wet leaves,

becoming wetter and wetter and vigorously preening. The previous three weeks it had been

warm and dry with only some precipitation on 17 and 20 July. It is argued why the bird

used leaves to bath whereas in an urban area there shouldbe other water sources to take a

bath.
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In 2006bladerde ikeen oud nummer van Drentse vogels door.Daarin stond eenartikeltje over

bladbadende vogels (Klemann 1994). Bij hetherlezen van datartikeltje herinnerde ik mij dat ik

ook iets dergelijks had gezien. Dat veroorzaakte wat terugbladeren in de geschiedenis

(waamemingsboekjes). In het algemeennemen vogels een bad in een regenplas, tuinvijver of

andere objectenmet water. Sproei-installaties zijn ook geschikt. Soms dienennatte ofvochtige

bladeren van bomen en struiken als bron voor het badgenot. In het artikeltje over bladbadende

vogels geeftKlemanneen waarnemingvaneenbladbadendeKuifmees Parus christatus. Deze

vloog op en tegen bladeren die kletsnat waren van de dauw. Dat was voldoende om ook zelf

kletsnat te worden en zich van het stof te ontdoen. Verder vermeldt hij een waarneming van

RobBijlsma: Op 24 juli 1994 zag deze eenTjiftjafPhylloscopus collybita die zich bij herhaling

fladderend en half-vallend van de bladeren van een Gelderse roos en van de Amerikaanse

vogelkers roetsjte. De bladeren waren na een zware regenbui doornat. De weken daarvoor

waren erg droog geweest. De vogel gedroeg zich opgewonden en riep constant “fwiet-fwiet”,

afwisselend met groenlingachtige trillertjes. Mijn waarneming heeft betrekking op een

Heggenmus. Op 24 juli 2003 zag ik bij de buren hoogin een wildekersenboom een vogeltje druk

heen en weer bewegen. Hetbleek een Heggenmuste zijn. Op zich was dat opvallend omdat een

Heggenmus zich meestal op- ofdichtbij de grondophoudt. Al hippenden wat vliegend streek

de vogel steeds langs de bladerenvan de kersenboom. Deze warennat van een licht regentje. De

steeds natter wordende Heggenmus schudde daarbij zeer vaak met zijn staart enpoetste zich

regelmatig fanatiek.Dat vogels in droge bossen bij gebrek aan een alternatief overgaan tot

bladbaden is voorstelbaar. In het algemeen zijn in stedelijke milieusechtergenoeg waterbronnen

voorhanden om normaal te kunnen baden. De maand juli van 2003 was echter erg warm en

tevens erg droog. Vanaf2 juli viel er nauwelijks regen. Alleenop 17 en 20 juli wasblijkens de

gegevens van het weerstationEelde sprake van wat substantiëleneerslag. Blijkbaar was dat te

weinig voor een normaalbad.


