
Notitie 7

“Meeuw” bijt op een houtje.......

De vogel stond op de kruin van de doodlopende Markerwaarddijk ten noorden

van Lelystad-haven.

Hij had zich aangesloten bij de daar altijd aanwezige groep grote raantel-

meeüwèn, meestal eeft dertig tot zestig exemplaren.

Wij naderden de groep "mantels" met de auto en zagen plotseling de jonge

zilver er tussen staan; met het houtje in z'n snavel. Het gehele

gezeldschap vloog op en de zilver nam eveneens z'n aanloopje; êén, twee,
drie stappen en los.......!

Op- het moment dat de vogel de wieken uitsloeg, verloor hij het houtje.

Terstond streek hij weer neer,'raapte het op en ging er opnieuw met z'n

"image" vandoor.

Toen wij een half uurtje later terugkeerden, stond de

"zilver" wederom op de dijk tussen de mantels en.... beet weer op Vt

houtje. Nu hield hij het bij de opwaartse sprong goed vast en zeilde over

de dijk weg.

Op zondag 2k september ging ik nog eens op de Markerwaarddijk kijken en

zowaar stond de zilver er alweer tussen de grote mantelmeeuwen met het

onafscheidelijke houtje in z'n sneb. Ik kcfti niet waarnemen of hij het van

de grond oppakte om er bij mijn nadering mee te vluchten.

Toen ik een kwartier later de raeeuwengroep nogmaals

passeerden, aanschouwde ik voor de vierde keer het merkwaardige gedrag
van deze "snoeshaan" onder de meeuwen.

Was het speelsheid of verrichtte de vogel een handeling, die hem deed

herinneren aan z'n opvoeding; de voedseloverdracht?

Een sentimentele gedachte aan "vroeger" ?

Jl.B.

Huxley schreef (1514), dat vogels (
plotseling hun gedrag kunnen afbreken

(schrik/ verstoring) en dan een

activiteit kunnen’ cntplooi'en; die

niets te maken heeft met waar ze mee bezig

waren. Elkaar bedreigende meeuwen gaam met

strootjes gooien. Andere vogels gaan plotseling

hun veren poetsen of slapen. Er is dan sprake

van oversprongactiviteit. De vraag is.dan hoelang
zo'n activiteit kan standhouden.

Jan van der Geld meldde eveneens een jonge zilvermeeuw met houtje en

ondergetekende zag op 25.11.70 op de Afsluitdijk - op weg naar de

Brandganzen - een troepje meeuwen (zilver-mantel-kok- en stormmeeuw) etend

bij visafval op de dijk. Een jonge zilvermeeuw vloog op, toen we dichtbij

kwamen, met een stukje rondhmt, zo groot als een sigaret. Kan het zijn,
dat hier inderdaad sprake was van ove-springactiviteit. Deze meeuw moest

de maaltijd onderbreken, zag geen kans een stuk voedsel mee te nemen en

pikte een voor het grijpen liggend houtje. Hij bleef daar mee rondvliegen.

Was dit voedsel 'geweest, dan zouden de anderen hem zeker achtervolgd hebben.

Interessant kan hier zijn; doen dit. alleen (zilver)meeuwen? Mogelijk heeft

een van onze lezers een andere lezing?;'.i Grascgmetities hierover.

Het "houtje-probleem" in notitie 7 is zeker interessanter! Wie van ü?

.

tH

zilvermeeuw

Op dinsdag-middag 19 september 1970 hebben wij een

jonge zilvermeeuw ontmoet, die een soort statussymbool bij zich droeg.

Het geval leek op een vierkant blokje van zo’n centimeter of vijf.
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