
Notitie 16.

Blauwe Reigers (Ardea cinerea)

Is dit gedrag tijdens een koudeperiode normaal te noemen voor de

Blauwe Reiger? D.M.J. Ras

Stellig hadden deze vogels erge honger. Ze kregen waarschijnlijk de

ondermaatse vis. Hieruit blijkt wel, dat vogels zich ernorm kunnen aan-

passen, hoewel Wij de schatting 4-5 mr (als je in een bus voorbij rijdt)

gratig
met' enige reserve moeten noteren. Als zo’n visser zijn hengel op-

slct. is 4-5 mr, zeker voor de schuwe Reiger,wel bij zonder dichtbij.

Jammer, dat’niet uitgespapt kon worden om dit alles eens een uurtjegoed

gade tê slaan. Elk dier (mensen trouwens ook: hongerwinter’.!) riskeert

bij grote honger bepaalde gevaren. Een vorm van apathie zou hier zelfs

meegespeeld kunnen hebben, als door de honger een soort versuffingstoe-

stond optreedt. Jaren geleden - het vroor lö°- trof ik bij de zgn"lucht-

wortelboom".iu het Spanderswoud een Roodborst aan, in de sneeuw bij een

leeg stukje biscuitverpak'king. £e vloog enkele malen weg en weer terug

naar dit papier, waar geen kruimel meer in zat. Toen ik dichtbij kwam,

ging ?e • vlak naast me op een tak zitten.Rustig pakje ik het diertje van

de tak en besloot tenslotte het mee naar huis te nemen, weg uit die

voedselloze verlatenheid en maakte voor het vervoer wat ruimte in mijn

foto combi-tas. Thuisgekomen was het diertje 'dood. Mijn fout was:

sentimentaliteit. Ik had voedsel moeten bréngen. De "tamheid" van de

Roodborst was - door erge honger- gebrek aan weerstand.Apathie? tH

Rijdend van Schiphol per KLM-bus naar Amsterdam, trof mij bij het

Slotermeer het volgende tafereeltje:

In een strook open water van het grotendeels bevroren kanaal bij het

meer stonden 3 vissers naast elkaar, trachtend nog een visje te ver-

ahalken. Wie schetst mijn verbazing, toen ik ter linker- en rechterzijde

van de visser op ca. 4-5 mr rustig twee Blauwe Reigers zag staan en een

waarschijnlijk minder hongerig exemplaar op een hoger gelegen dijkje op

15 mr. afstand. De vogels wachten op de vangst, waarmede zij blijkbaar

reeds goed bekend waren. Helaas had ik niet de gelegenheid de reactie te

zien van de vogels, als er een vis gevangen werd.
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