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Laatvlieger in

prikkeldraad

Tijdens de controlerende voor het opspo-

ren van iepziekte in de gemeente Belling-

wedde viel mijn oog op jonge zwaluwen die

op het prikkeldraad zaten te wachten op

hun ouders. Het in volle vlucht voederen

van de jongen is altijd een spectaculair ge-

zicht. Op een moment vloog het hele

groepje op en viel mijn oog op iets dat

onder aan het prikkeldraad hing en me tot

op dat moment niet opgevallen was. Ik liep

erheen en tot mijn verassing was het een

laatvlieger die waarschijnlijk op jacht naar

insecten in het draad was vastgeraakt. Hij

moet daar wel zeker twaalf uur gehangen

hebben. De vleugels waren dermate ge-

scheurd dat ik het dier uit zijn lijden heb

moeten verlossen. Heel jammer!

In Zoogdier 1|2| en 3(4) gaan Jeroen Rein-

hold en Aldo Voute in op de mogelijke oor-

zaken van dit soort 'ongelukken'.
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Een bezoek aan een vogelkijkhut kan ook

leuke zoogdierwaarnemingen opleveren.

Wim Boersma uit Lelystad bekeek op 1 juni

2008 midden op de dag vanuit de hut bij de

Lepelaarsplassen bij Almere de drukte in

de aalscholverkolonie, toen zijn mond

openviel van verbazing. Een vos was bezig

in een wilg te klimmen, terwijl de neste-

lende aalscholvers luid kabaal maakten.

Hij pakte een ei uit een nest op 5 a 6 meter

hoogte en klom weer naar beneden. Ver-

stopte het ei waarschijnlijk ergens, en

klom opnieuw omhoog voor een ei. Nu was

Wim voldoende bekomen van zijn verba-

zing om foto's te maken. Tenslotte ge-

beurde het voor de derde keer, toen was

het nest blijkbaar leeg. De vos maakte ge-

bruik van een deel van een boom die

enigszins scheef hing, waarover hij schuin

naar boven liep tot hij op een horizontale

tak kon stappen. Hij liep heel zelfbewust

en niet aarzelend, wat de indruk maakte

dat het niet de eerste keer was.

Dat vossen redelijk kunnen klimmen is wel

bekend. Zo kunnen ze in gaas omhoog

komen door hun polsjes in de mazen te

steken. Er bestaat ook een prachtige foto,

gemaakt door Martijn de Jonge, van een

dode vos die aan een achterpoot in een ap-

pelboom hangt. Bij het appeltjes eten zijn

evenwicht verloren. Het blijft echter een

mooie ervaring om te zien hoe handig vos-

sen er in zijn om op de onmogelijkste

plaatsen voedsel te bemachtigen.


