
Notities!

Sperwer

Een paar maanden geleden sprak ik iemand, die zeer

frequent het Spanderwoud van de gemeente Hilversum

bezoekt. In de winter van 69/70 vond deze man twee

Sperwers, op een afstand van circa 50 mr uit elkaar.

Het merkwaardige was bovendien nog, dat beide Sperwers -

in Finland geringd waren met .....opeenvolgende nummers 1

Oeverloper

Elke steltloper heeft meestal een kenmerkend voedsel-zoekgedrag. Een

soort, die zich niet zo gemakkelijk laat bestuderen is de Oeverloper, Bij het

voedselzoeker rent hij meestal een stukje en staat dan plotseling doodstil.

Meestal ziet hij dan een insect. Hij staat dan één seconde stil, met de kop

gestrekt in de richting van de prooi. Dan schiet de kop naar voren en is de

prooi verdwenen. Daarop begint de cyclus weer van voor af aan.

HOE ZIT DAT?

Aalscholvers moeten regelmatig hun verenpak drogen, alvorens ze weer te

water gaan. Omdat ze hun veren niet vettig houden, zoals eenden e.d.,moeten

deze worden gedroogd. Maar als het nu eens enkele dagen regent, wat dan?

Wie kan me hierover inlichten.

Een hitte-bestendig pak?

Wanneer 1 s winters bosarbeiders grote vuren stoken als ze takken moeten

opruimen, krijgen ze vaak bezoek van een Roodborst. De takken die verbrand

worden scheuren vaak en dan komen er wel insecten vrij. Óok rond de vuren

komen door de warmte veel insecten te voorschijn. Het Roodborstje eet ze

graag op»

Het meest wondert)aarlijk is echter, dat het Roodborstje op de uitstekende

takken, die in het vuur liggen, gaat zitten. Soms blijft ze daar we1 een

Wij beginnen met een rubriek: NOTITIES. Deze kunnen worden

ingezonden bij: Jan van der Geld, Lange Heul 59, Bussum. Tel.12531. Zo

mogelijk zal hij uw notities van enig commentaar voorzien. Wij hopen, dat

velen van u gretig gebruik zullen maken van deze mogelijkheid om uw er-

varingen met de vogels aan ons door te geven en zo wenselijk er vragen over

te stellen. Misschien geeft onderstaande al aanleiding tot vragen?
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dertig seconden zitten] Nu kunnea we zeggen:"Gelijk heeft ze, lekker warm,"

Maar de mensen kunnen het vuur niet dichter dan anderhalf tot twee meter

naderen. Binnen die afstand beginnen hun haren bijna te verschroeien. De

Roodborst echter zit soms op 50 centimeter van zo'n vuurhaard]
‘

Biddende Wielewaal

£_ Van enkele vogels is bekend, dat ze bidden voor het eten. Het is veelal

bekend van de torenvalk en de ruigpootbuizerd. Ook de visarend kan het

prachtig doen. Dat de Wielewaal het doet zal minder bekend zijn. Misschien,

omdat deze vogel normaal toch al niet zoveel wordt gezien.
In .1964 was ik in Ankeveen bezig met hooiwerkzaamheden. Midden in het

perceel hooiland lag een dichtgegroeid slootje van ongeveer veertig meter

lang. Het meest nabijgelegen elzenbos was ongeveer dertig meter verwijderd.
Wanneer ik rijdend op de tractor aan de einden van het perceel kwam, vloog de

vogel, steeds een mannetje, boven het slootje. Na enige tijd "bidden” dook hij
tot vlak boven de begroeiing en steeg, dan direct weer op. Meteen daarna stond

hij opeens wéér te bidden. Als ik naderbij kwam, verdween de vogel naar het

bos. Ik heb dit gedurende twee opeenvolgende dagen (met fraai zomerweer)
zeker twintig maal waargenomen.

J.v.d. Geld

11


