
Een grote jager (stercorarius skua)

aan de Gooimeerdijk

Met vrouw en zonen telde ik do vogels v n polder en Gooimeer bedoeld ‘Is |

de regelmatige bijdrage a*n het onderzoek van de commissie Zuidelijk - Flevoland,

Het was slecht weer.

Het regende a»-nhoudelijk en niet zo zuinig ook.

•Het was nevelig van de regen.

En daar lag dan ter hoogte van paal 11 de jeger.

Vlak aan de kant.

Af en toe raakte hij.w'at in conflict met de baschoaiing, dreef dsn de dode,|

| jonge kapmeeuw voor zich uit om een metertje verder hèfplukfestijn voort te zetten,!.

Hij hakte met zijn kromsn vel verwoed in de buik van de meeuw.

Grote nlukken veren trok hij los en smikkelde duidelijk van het vlees.

De witte vederbuik van de meeuw kleurde wat rood, ,i

Do
"

skua ", want dat had ik na enige ogénblikken wel door, dobberde weer s

de kant en zette zich weer even vermoeid op de stenen.

Intussen maakte ik wet kiekjes, voor en achteruitrijdend om aesvogel en

prooi w reer in het vizier te vangen on liet de familie de kenmerken noteren:

zeker zo groot als een zilvermeeuw', een grijze, wat metaalkleurige haek-

snavel, noten van dezelfde kleur, een afgeronde staart!, middelste stanrt-

pennen iets verlengd, geheel donkerbruin en sterk, speciaal op de borst,

oirkelvormig gevlokt, op de borst een wit vlekje, rondom hot oog, vooral

op de snavelbasis, donker gekleurd, een begin ven een witte vlek bij de

( samengevouwen ) vleugelpunten, de haak van de matoelgrijze snavel
...

zwart!

Ik hoopte, dat de j'ger, dia zich in het geheel niet schuw toonde, de vleu-

| gels zou willen laten zien,

De grote witte vlek * aan de basis v*n da ; hand pennen
"

-
ontbrak nogaan helt

| rijtje kenmerken.

Op mijn vriendelijk wuivend verzoek, op slechts tien meter r fst nd, voldeed!

I de vogel niet.

Hij lag in het wr ter en hakte voort.

Portier open en dicht, sorteerde evenmin effect.

Voetje buiten de deur ook '■ 1 niet en dus stapte ik behoedzaam uit.

De vogel bleef liggen en liet zich niet van de wijs brengen.
ij Pas toen ik op afstand van een mater of vijf was gekomen, sloeg hij zijn

jvleugels uit en plofte enkele meters verder weer in hat water neer.

Als ik een st'p terugzette, schoof hij weer een half metertje op in de

I richting van zijn buit.

Ik had genoeg gezien en voordat ik weer in de auto zat, had de grote jager
zich weer aan de dis gezet.

De grote witte vlek naar de vleugelrand toe " "
met twee zwarte-

‘benen, was gezien, Verraoedelijk h*d ik hier te doen met een jong exemplaar: het vrijwel

| ontbroken v c n de witte vlek bij de vleugelpunten,zou er op kunnen wijzen.
Bleef het probleem vrn de afwijkende kleur ven de poten en snavel,

In geen enkel boek kon ik hieromtrent iets terugvinden.
Juveniel en adulte exemplaren moeten vrijwel gelijk zijn.

Alle handboeken spreken over zwarte snavel en p'oten.

Ik hoorde 1' ter, dat een groepje Limburgse vogelaars eveneens dezelfde deg
een grote jager hadden waargenomen en wol hot Oostvaardersdiep.

Voorts hoorde ik van twree herfstwaarnemingen uit het rivierengebied.
De waarneming vrn een grote jeger moet els "

zeldzapm " worden beschouwd

ook a*>n de kust de Noordzee,

Vanwaar deze plotselinge " opleving **?

Geen moment denk je aan een grote jager als je door beslagen autoruiten en

dikke regendroppen heen moet priemen om een worstelpartij te kunnen aanschouwen tussen

een jager en een dode meeuw.

Een jager, dat was duidelijk op zondagmiddag 4 oktober om één uur ‘s-mid-

dags.
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" Mijn " skua was ongetwijfeld bozig met aes.

Ik vernam echter, dat enige jaren geleden door twee vogelaars was waarge-

nomen hoe een grote jager een kokmeeuw chtervolgde en ten slotte doodbeet,

De kokmeeuw van 4 oktober vertoonde geen andere verwondingen dan da inke-

ping in de buik waar de grote jrger de operatie toepaste.

Mogelijk hadde vogel dus een
” frisse ", dode kokmeeuw aangotroffen.

Of had hij toch roofmoord gepleegd?

Wie zal het zeggen,

Jl. B.
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