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Slaapplaatsen.

De meest bekende "slapers" zijn wel de kruwtjes. In het centrum van het dorp Huizen

is een grote slaappla- ts., In Meppel, voor het station staan' twee zeer grote bomen,
wpa rsc hijnlijk slr'nt de hele populatie van Meppel hierin. Het is een aardig gezicht,
zo'n half uur lang v ! n -11a k-'nten, de k uwtjes, steeds t wee of vier bijelkear, te

zien aankomen.

Roeken sl pen wk in gezelschap van kruwtjes. Van oonte kraaien is het bekend,
drt z e soms meer dan 25 km. vliegen om de slaapplaats te bereiken.

Eksters vormen ook vaak zeer grote troepen op de nachtverblijven.
Vrn de zwrrte krrfi zijn mij twee slaappi rtson bekend. Eén orv. n is het Nationaal

perk "De-Veluwe zoom" nabij "nostbmk". Elke avond verzamelen zich hier le honder-

den krrrien. Dit gaat gencr rg met ze er veel gekras en geschreeuw. Ook bij het ópstaan
mrkon ze zo’n herrie. Merkwaardig is drt zowel vóór als nr het slapen de kraaien op
de grond gom zitten,' in dit geval op een parkeerterrein. Wat hiervan de bedoeling is,
is mij niet bekend.

Het bekijken vrn een slaapplaats is zeker de moeite w aard, fceer gegevens over

slnrpplrrtsen v'n allerlij soorten vogels zijn zeer gewenst. Mocht U bekend zijn met

grote slaappla» tsen op _int eresstnte ervrringen erbij hebben opgedam den zei ik dit

vrn U vernemen. J.vd Geld

Veel vogels zoeken in herfst en winter elkaars gezelschap op gemeenschappelijke

slaappl tsen.
Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn de boerenzwaluwen, spreeuwen, kwikstaarten,

meeuwen en vinkachtigen. Minder bekend zal het gezamenlijk slepen van kraaian bij U

zijn. Dit vooral omdat laat in de schemering meestal geen veldwaarnemingen meer ge-

daan worden en ook de kraaien niet gra g in de omgeving van de mens verblijven.

Van vrijwel alle kraaichtigen is het gemeenschappelijk slepen bekend.
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