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Pestvogels 

Jn het Flevopark (AmsterdRm-Oost) 
vertoeven sinds 9 november zeventien 
pestvogeta; Volgen.,· de Zweedse ornl• 

.tholoog Swlll':dson· ls- er een lnv11.11le te 
verwachten van deze zeer fraaie, doch 
ook zeldzame vogels. . 

Het Vrije Vo_lk_,_. 15)56 

Ik. zou graag willen, dat Jeder, die 
deze vogels ziet, dit even per- brief• 
kaart aan mUn adre11, AfrJkanerpleln 
28, meldt. De vogel Is bruingrijs van 

· kleur met rode en· witte plekken. Op 
vleu~ls en staartolnde .fel gele stre-
pen. . 

HIJ heelt een kult én bezit dt 
grootte van een spreeuw. De roep 1.11 
een zachte triller, die ongeveer klinkt 
ala 'alrlrl'. De Yogels zitten meeat bij 
besheeaten. ZIJ broeden! in dl! noord, 
poolcirkel. · \ · , · ·, · \ 

l\t heb graa.g een gedetl\1'Jeerde om-· 
achrjJvlng van ptaàts, aantal, 'voedlel· 
en uiterlijk. 

A.N,SWAR.T, 

AtrlkanerJ)leln 211. 
Amsterdam• Oost. 

" '··--:~·- .. 
Natura, jaargang 50, 
september/oktober 
1953 . 

In het Oot11terperk te Amsterclam 
Op '.15 Juli 10n, 1·cn prnd1ti11c morJ.!cn, li1·pcn Wl' Joor l ... 1 Oosl1•~park. Bij 
11,· inl,(alll!, Ojl l'l'I\ tlrnk ,·--•rkt·t•rs 111111 Wt•nll•1i wc• \'l'fW1•lkot1ul 1!onr lwt 
;,Uikuik'" van :clric trl'kk1·11tli, \\'id~ tli,~ l1i1•i- al t·nil,(<; 1la1-tPn rond. 
zwerven, Hun rot·t> dot!l denken nnn lwt "kildki-" vnn clc Tore,wnlk. Een j,anr 
Joar geleden hcLl1en ze hi~r 2:df.s •,whro1•tl. mnM dil jonr heb ik ze. er nog 

. nl.et eerder gelioorcl. . --~---We kwamen eiacnlijk voor Je doorlrekk1mclc o 1•cn~~ wmui:an ,er et!r.sl 
één, de volgende ·clag zeven en nu :tl lwnulf in il' zeer ondiepe vijver l_aa('n 
te wroel!'n en te grondelen tussen cle wntt>rpll\nlcn. De cJ(J waren moeilijk 
te herkenmin in lrnn zomerpak;e: Jk HHI 7,C hit•r nog rioolt eerder gl'zien. 
Ben eindje verder zwommen vir.rÛ) •n Mn Q met ·drie grote jong<in, 
en doken om het hardst. Dat ze hier g1•hnwcl hPbbt•n i.s nlt't onmogcli;k, 
omdat du vroeger ook wel is wnonf1-nomen. Il, :r.ag ze vnnclaag echter voor 
het eerst op deze plnnts siml~ Üc.lolwr 1951. . 
Terwijl wc, naar cl,~ Slobeenden ~tonden te kijken, kwam op plm. vijf meter 
afstand ('t'rl · vogel uanvlicg<'n mt•I knfmt! vnnrt op plm. twee ml'ler hoogt.-. 
Hij vloog langs ons lw('n en streek nc-cr in hd (frn111wrk tussen de muss<'n, 
p1\kte er N'll, greep hhjkbnnr mis, rlnclclcrcln ids omhoog 1'11 glni;r weer zilll•n 
met de mus in de kluuw1m, de vl1•11111•ls uls een knl uilgesrm•id. Ann de 
amuwzwarl·e tuil en cl{· clonk!'r en licht lf('lt~krnde w,mgrn :r.na1•n we dut lwt 
('(!IJ 1f~-;,;;;;;n; was. <lic voor onze verh,rnsde Ofl('ll ,lit lwelbloc<ligr. slukje 
uitvoer c 011 vijf m,:ter nf slon1I vnn ,Ie woncll•lencle nu·nsc:11. Toen wc kwumcm 
n1mlopen blc•d hij nog even lllil :I.ÎUcn en vloog toen wc•,t met Je mus. All1is 
ging hr,('( msliir in zijn Wt'rk cin had nic•ls vnn een overrompdcncl1• of 
stolcncle vnlk. · 
Jk las wd ec•ns, dat IH'l Ooslnpnrl: f'en V!ilfE>lnrm park l!t. \Vnl z11gl u van 

(
di1{Je1nc Bonte Specht. Aoutsmp "(fweemUii1)-:-.Zwiirl kópfë;- Bontë'Vlli!ïrên.:-~\ 
",~~u.c:rl;IJJsyol g,•I._\:~1'~1.!!_llal). ~lui~!!·. ()e,•crlopu_ en Gmt•t~t! __ ~pL·~l~1raïëil<-· 
uer n cmau zng. , 

Amsterdam A. N. Sw<trt 
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