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Een takkenmerel Turdus merula

Ate Dijkstra

Blackbird Turdus merula handling branches during displaySummary:

Usually the garden ofthe author is occupied by two pairs of Blackbirds of which the males

regularly fight and threaten each other. On 16 April 2005 one ofthe males kept a little twig of

about7.5 cm inits bill while threateningthe other.The samebehaviourwas observed on 17 and

19April. On 19April this male also held a twig while displaying to a female. On everyoccasion

another twig was used. After this date the bird was not seen to handle twigs again
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In het voorjaar is het in mijn tuin altijd raak. Enkele merelmannetjes, al dannietgesteund door

vrouwtjes, proberen een territoriumtevestigen. In het algemeeneindigen die conflictenin het

ontstaan van twee territoria. In het grensgebiedwordt vervolgens volop gedreigd en af en toe

wordt er een stevig robbertje gevochten. Op 16 April 2005 was weer sprake van een

territoriumconflict en dreiggedrag,maarer was iets bijzondersaan de hand: Een van de mannetjes

hield tijdens het dreigen een takje van ca 7.5 centimeter in zijn bek. Mijn eerste reactie was

natuurlijk “toéval”. Dat bleek echterniethet geval te zijn. De volgendedag(17 april) nam ik een

dergelijk gedrag opnieuwwaaren op 19 april nogmaals. Het werd nog wonderlijken Op 19 april
hieldhet mannetje ook tijdens baltsactiviteitentegenovereen vrouwtje een takje in de bek. Het

was overigens iederekeer een ander takje.Het takje werd niet door het vrouwtje overgenomen.

Daarna heb ik een dergelijk gedragniet meer gezien. Was het de bedoeling om vriend(in) en

vijand metbehulp van een takje in de bek extra te imponeren ? Ik weet het niet.

Het aanbieden van takken, nestmateriaal en prooien is wat vogels betreft geen onbekend

verschijnsel. Je vijand bedreigen met een tak ben ik echter nog niet tegengekomen.Er zijn

overigens enkele waarnemingenbekend van mannetjesmerels die tijdens grote opwinding of

dreigen materiaal (doorgaans een blad) in de snavel hielden. Ook bij het uitkiezen van de

nestplaats dragen mannetjes soms nestmateriaal, maar aan het daadwerkelijk bouwen van het

nest nemenze geen deel (Glutz von Blotzheim & Bauer 1988).


