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Broedgeval Blauwe reiger op Schoonoord

A.J. van Klaveren

Waarschijnlijk hadden ze boen al jongen en bleef één of beide ouders langere tijd
weg om voedsel te halen uit de omliggende polders. Op 5 juni werd wederom een ex ■*

emplaar gezien boven het bos. De avond daarop (b—6) ben ik gaan luisteren onder

't nest of ik de jongen kon horen. Waarschijnlijk hadden ze net een maai tje Hol-

landse nieuwe verschalkt, want ze gaven geen sjoegen. Toen ik op 7 juhi 's avonds
laat uit m'n raam hing, hoorde ik de jongen luidkeels roepen vanaf het landgoed.
Aan hun stemvolume te horen waren ze vrijwel even groot als de jonge reigers van

Gooilust die rond 7 april uit het ei zijn gekropen, want toen werden vanaf diver-

se nesten jongen gehoord.

Dit jaar, 1983, heeft een paar Blauwe reigers een nest jongen grootgebracht op

het landgoed Schoonoord te is Graveland. Schoonoord grenst aan Trompenburgh dat

reeds een kleine kolonie Blauwe reigers bezit. Ten zuiden van Trompenburg ligt
Gooilust waar reeds vele decennia's (zeker vanaf 1921) een kolonie aanwezig is.

Op 29 maart van dit jaar zag ik een Blauwe reiger op een nest zitten, dat in

een hoge beuk zat aan de westrand van het landgoed. Reeds enige tijd daarvoor

nadden zich rond deze plek Blauwe reigers opgehouden. Aangezien dit een vertrouwd

beeld was, gezien de aangrenzende kolonies, was het me niet als bijzonder opge-
vallen. Doch nu sleepten de reigers met takken en het nest in de kale takken was

duidelijk zichtbaar. Met de telescoop (Kowa) kon worden vastgesteld dat de Blau-

we Japen beide het volwassen kleed droegen.Op 4 april hadden ze waarschijnlijk
eieren, blijkens de volgende notitie in mijn dagboek: "Eén exemplaar landde,
waarna het andere exemplaar opstond van het nest. Enige tijd hebben ze bij elkaar

op het nest gestaan, soms poetsend, waarna één exemplaar weer wegvloog..." Tot

dat het blad aan de bomen kwam konden we het nest vanuit onze huiskamer zien

zitten, na eind april—begin mei werd het erg moeilijk de reigers waar te nemen

en doordat ik ze niet zo vaak zag, nam ik min of meer aan dat ze verdwenen waren.
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Misschien dat we in de toekomst op andere landgoederen ook nesten van Blauwe rei-

gers zullen aantreffen. Op Schaep en Burgh en Boekesteyn overnachten een klein

aantal reigers reeds enkele jaren achtereen in bepaalde bomen,(waarvan er onlangs

jammer genoeg twee zijn omgezaagd), Ofschoon de Blauwe reiger populatie zich lan-

delijk gezien langzaam uitbreidt (hoewel de populatie zich op het moment blijkt

te stabiliseren), heb ik het idee dat het aantal nesten van Gooilust (en mogelijk

ook van Trompenburgh) eerder achteruit gaat dan vooruit. Op 7 maart 1982 waren

12-15 nesten bezet terwijl op 12 maart 1983 15 nesten bezet waren en + 10 onbezet

Mogelijk was daarom het beschreven broedgeval slechts een verschuiving van een

broedpaar van Gooilust of Trompenburgh naar Schoonoord, op zich best interessant!


