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Wat zien ik?

Vreemde keuze

Dick+A. Jonkers

Rotskruiper

Op Hemelvaartsdag kwamen aan op het vliegveld

van Burgas aan de Zwarte Zee (Bulgarije) en precies

een uur later konden we de eerste buidelmees noteren

In de brakke en zoute meren rond Burgas vind je een

rijkdom aan moerasvogels: purperreigers, kwakken,

woudaapjes, roze pelikanen en dwergaalscholvers.

Het toetje van de week treffen we echter in de

rotskloven rond het bergdorp Trigrad in midden -

Bulgarije. Het nest van een rotskruiper, een van de

wonderen uit de vogelwereld, soms meer een

reusachtige vlinder dan een vogel. Je moet wat

geduld hebben maar elke tien minuten is er kans op

hun unieke vogelshow waarbij ze met hun lange

nagels tegen de rotswand geklemd voedsel

overdragen. Een voorrecht om naar te kijken!
Juun de Boer

Brenne

Voor veel vogelaars is het vast gesneden koek, maar voor mij was het nieuw. In midden - Frankrijk,

tussen Chateauroux en Poitiers, zo’n veertig kilometer ten westen van de snelweg A20, ligt het Pare

Naturel Régional de la Brenne. Met 1500 meren is het een paradijs voor vogelaars, hoewel ook

liefhebbers van orchideeën en vlinders (meer danhonderd soorten) beslist aan hun trekken komen. In

het Maison de la Nature et de la Réserve kun je excursies boeken. Wij gingen op pad met gids Tony

Williams en zagen witwangstems en geoorde futen. De hop is een vertrouwde gast in de Brenne, net

als de kraanvogels.

Lenny Langerveld

Tijdens een broedvogeltelling op een van de eilandjes van de Natte Hond in het Eemmeer trof ik in

een kolonie van kleine mantelmeeuwen tussen de nesten een golfballetje aan. Hoe kwam dat daar

terecht? De dichtstbijzijnde golfbanen in Eemnes en AlmeerderHout liggen op kilometers afstand.

Aanspoelen op dit hoog gelegen deel van het eilandje is niet mogelijk. Aanvoer door de lucht dus. Van

meeuwen is bekend dat zij eieren van andere vogels kunnen roven. Kennelijk had een kleine

mantelmeeuw een bezoek gebracht aan een oefenterrein van een golfbaan waar veel golfballetjes bij

elkaar liggen en die voor eieren aangezien. Mijn medetellers, boswachters van Staatsbosbeheer

vertelden dat zij wel vaker golfballetjes in meeuwenkolonieshadden aangetroffen.


