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zondag   10 15.00  uur: Waterexcursie in het MEC te 

Leiderdorp bij de Kinderboerderij in de 

Houtkamp. 

 

zondag   10 14.00 uur: Bij het Bezoekerscentrum Het 

Reigersbos in polderpark Cronesteyn: 

Vogelexcursie. 

 

vrijdag   15 19.00 uur: Fietstocht, zie 8 september. 

 

zaterdag 16 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

zondag   17 14.00 uur: Wandeling in de Leidse Hout. 

Start: ingang bij het Theehuis. 

 

zondag   17 14.30 uur: Stadsnatuurwandeling door 

Leiden. 

Start: bij de ingang van de Burcht. 

 

zondag   17 14.00 uur Landgoed Huys te Warmont. 

Start: Ingang Herenweg 139, Warmond.  

Parkeren aan de Beatrixlaan. 

 

vrijdag    22 19.00 uur: Fietstocht, zie 8 september. 

 

zaterdag 23 19.30 uur: Vleermuizenexcursie in het 

MEC  te Leiderdorp bij de 

Kinderboerderij in De Houtkamp. 

 

zaterdag 23 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

zondag   24 11.00 uur: Begraafplaats Groenesteeg.  

Wandeling over de begraafplaats. 

Start: bij de ingang van de begraafplaats 

aan het eind van de Groenesteeg (nr 126). 

 

zondag   24 14.00 uur Heempark Leiden.  

Wandeling door het Heempark met als 

thema: “zaden en vruchten”. 

Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

vrijdag    29 19.00 uur: Fietstocht, zie 8 september. 

 

zaterdag 30 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

 

En speciaal voor de jongeren: 

 

De kindernatuurclub, voor jongeren van 6 tot 11 

jaar, verzamelt op woensdag 27 september om half 

twee bij het Koetshuis in de Leidse Hout,. Het thema van 

de jeugdnatuur-week is dit jaar “Zorg voor de natuur”. 

We gaan helpen bij onderhoud in het park. Ook zullen 

we een plekje maken waar kleine beestjes rustig kunnen 

overwinteren.

 
 

 

 

Vogelnieuws
  

Hein Verkade  

 

Kleine mantelmeeuwen in de problemen 

 

Zaterdag 27 mei, tussen de twee voorjaarsstormen, 

werden na het avondeten de laatste restjes op de 

vogelplank gelegd. Meestal zijn het de kauwtjes of 

ons vaste paartje zilvermeeuwen die zich hieraan 

tegoed doen. 

Dit keer echter streek een drietal kleine 

mantelmeeuwen op het dakterras neer. Ietwat 

onwennig togen zij richting het avondmaal. Na een 

snelle hap wilden de vogels zo vlug mogelijk weg. 

Eén meeuw koos direkt het luchtruim terwijl de 

andere twee verdwaasd over het terras tussen de 

fuchsia's en geraniums dwaalden en struikelden. Hier 

was iets mis!  

We gingen naar buiten om te zien wat er aan de hand 

was.  

De tweede meeuw liep mank van ons vandaan en 

bleek aan een nylon draad vast te zitten. Het lukte 

hem om los te komen en vloog weg. De laatste 

meeuw zat inmiddels hopeloos vast en hield zijn bek 

open. Hetzelfde nylondraad was om de 

plantenbakken gedraaid en eindigde in zijn bek. Er 

zat een vishaak aan die in zijn wang stak. Met 

vereende krachten werd de meeuw vastgehouden. 

Door de weerhaakjes bleek het niet mogelijk de 

vishaak zonder beschadiging terug te trekken. 

Daarop besloten we de haak door zijn wang naar 

buiten te duwen. Nu kon deze met een draadtang 

doorgeknipt worden. De operatie slaagde met 

succes, zodat de meeuw bevrijd was van zijn akelige 

last.  

De vogel was door het gebeuren flink gestresst 

geraakt en volkomen rustig geworden. Onze 

kinderen konden zodoende nog even naar de 

prachtige oranje oogring en de rode punt aan de 

ondersnavel kijken. Hierna werd hij losgelaten. Na 

enkele onwennige passen vloog ook de laatste kleine 

mantelmeeuw weer probleemloos weg. Floortje was 

diep onder de indruk van het gebeuren, en merkte op 

'Pap wat een geluk dat die meeuw bij óns op het 

balkon ging zitten!'.... 
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We hebben nog wel even het nylondraad opgemeten. 

De meeuw had bijna acht meter snoer achter zich 

hangen voordat hij bij ons neerstreek! 

 

 

Aalscholvergedrag 
 

 

Tijdens de wekelijkse watervogeltelling zwom op 19 

maart jl. een adulte aalscholver rond in de vijver van 

Nieuw-Leeuwenhorst. Op het eerste gezicht niets 

bijzonders. Meestal duiken zwemmende vogels 

regelmatig onder op zoek naar voedsel. Dit 

exemplaar deed dit echter niet. Wel stopte hij 

regelmatig  en ging dan rechtop in het water 'staan'. 

Het leek een soort 'watertrappelen' waarbij de polsen 

enkele centimeters los van het lichaam werden 

gehouden. De vleugels bleven verder gesloten. De 

kop hing vaak naar beneden, maar soms draaide die 

langzaam rond. Na een halve tot een hele minuut 

zwom de vogel enkele meters waarna het tafereel 

zich herhaalde. Dit ging zo ruim twintig minuten 

door. Tijdens dit gebeuren was de aalscholver in het 

geheel niet alert en maakte zelfs een zeer relaxte 

indruk. De vogel leek te genieten van het prachtige 

voorjaarsweer. 

Het was eveneens mooi en windstil weer op 15 mei 

jl. tijdens het tellen van de zeetrek vanuit onze 

observatiehut. In de spiegelgladde zee zwommen 

tien-tallen aalscholvers. Zij keken rusteloos om zich 

heen en doken regelmatig onder op zoek naar 

voedsel.  

Eén  vogel, een onvolwassen exemplaar, bleef echter 

rustig rondzwemmen. Even later vertoonde die 

hetzelfde gedrag als de aalscholver in Nieuw-

Leeuwenhorst. Ook deze aalscholver dit gedrag lang 

vol. De overige vogels vervolgden hun fourageer-

gedrag ondertussen gewoon. 

Nooit eerder had ik dergelijk gedrag door 

aalscholvers waargenomen. In de boeken die ik tot 

mijn beschikking heb werd dit gedrag in het geheel 

niet beschreven. Dus heb ik dé aalscholver-kenner 

van Nederland, Mennobart van Eerden gebeld met 

de vraag of hij dit kon verklaren.  

Helaas kwam ook hem dit gedrag niet bekend voor. 

Wel suggereerde hij dat het misschien iets te maken 

kan hebben met voedselverwerking.  

Tot slot een tweetal vragen. Ten eerste heeft iemand 

een dergelijk gedrag wel eens waargenomen en ten 

tweede heeft iemand een suggestie wat de betekenis 

hiervan is ? 

Ik wacht met belangstelling uw reacties af. 

 

Hein Verkade 

tel. 071 3618865 




