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Redactioneel
Als dit nummer van de Korhaan bij U in de bus glijdt, hebt U Uw
vakantie er misschien alweer opzitten. Natuurlijk hebt U in de
vakantie ook naar vogels gekeken, of dat nu op de Veluwe was, of
op Spitsbergen. De vele intressante waarnemingen vernemen wij nog
weleens van U.
Wellicht hebt U zich in de vakantie ook veer eens geërgerd aan
de verregaande vervuiling van de natuur, En dan bedoel ik niet zozeer de vervuiling door industrieën, enz.. Veel meer wil ik nu eens
de aandacht vestigen op het afval, dat U overal in de bossen, op
de heide, en waar dan ook kunt vinden. Limonadebckertjes, lege
sigarettenpakjes, banden en flessen; al het mogelijke vuil kunt U
in onze natuur tegenkomen. Veelal wordt deze vervuiling veroorzaakt
door de recreanten die onbewust hun afval in de natuur achterlaten.
Ook in het Gooi en de Vuursche is deze vorm van vervuiling aller

aandacht waard.
echter niet alleen de recreanten, die het vuil in de
Ook schijnen velen het nodig te vinden hun
huisvuil in de natuur te deponeren,(Bussumorheido,einde randweg
4-8-'7l)« Op de Uostorheidononder Bussum vond ik oens oen groot
aantal oude kranten, die (netjes)waren uitgosproid on totaal oen
stuk heide van 50 vierkante motor bedekten. Bepaald geen sj oraad
voor het landschap. Erger is dat ook vogels on wild zich mot hot
vuil "bemoeien". Reeën kunnen zich lelijk verwonden aan de poten
door stukken glas, terwijl zij ernstige verstoppingen in'hot spijsverteringskanaal kunnen oplopen bij het inslikken van plastic
zakjes of iets dergolijks, En wat ik hier voor Reeën schrijf geldt
uiteraard ook voorandoro diersoorten, ook voor vogels.
Op de Hoge Voluwc moest ik onlangs oen plastic zak voor een Wild
Zwijn wegpakken, daar zij hot anders wellicht had ingeslikt,
In oen park als hot Laapcrsvold te Hilversum, kan men zien datBenden on Meeuwen ook nog al eens wat moeilijk te verteren afval
naar binnen krijgen. En wat in een park gebeurt kan natuurlijk
ook in de vrije natuur gebeuren.
Het zijn

natuur achterlaten.

Vorder vindt men vaak klein afval terug in de nesten van sommige
vogels. Soms loopt de vogel daarbij gevaar, Menige vogel zal al
gestrikt zijn in oen draad, die voor de nostbouw bedoeld was,
maar -die wat al te lang bleek te zijn,Is het denkbeeldig dat jonge
vogels zich op hot nest zouden kunnen verwonden aan scherpe voorwerpen die de ouders in hun onwetendheid in het nest hebben verwerkt ? .Is hot denkbeeldig dat dieren verstrikt kunnen raken in
stukken ijzerdraad, prikkeldraad of gaas die wij klakkeloos in
onze laatste rosten kostbare natuur achterlaten ?
Ook op do flora kan dezo vorm van natuurvorvuiling schadelijke invloeden hebben, maar hierover zal ik in dit blad maar niet te voel
uitweiden. Dat valt wat al te ver buiten hot kader van do Korhaaan,
Niettemin hoop ik, dat dit alles niet aan Uw aandacht ontsnapt.
Evenzo raag hot niet aan Uw aandacht ontsnappen dat de vogolwerkgroep op 23 september a.s. weer start net haar maandelijkse
avonden. Doch hierover neer in de volgende Sorhaan die medio
september aal verschijnen.

E.P.K1.
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Bestuurmededelingen

NOODKREET VAN DE PENNINGMEESTERS
Ondanks het vriendelijke verzoek in de vorige Korhaan om tot de
betaling van de kontributie over tegaan, heeft vrijwel niemand
hierop gereageerd.
Dit lijkt natuurlijk nergens op

!

!!

Willen we de VWG draaiende houden, dan zullen de leden op tijd
(d,i. binnen 3 maanden na de aanvang van het jaar) hun kontributie

moeten voldoen.

Ik wil daarom de leden, die tot op heden hun kontributie nog niet
hebben voldaan, alsnog vriendeli;jk verzoeken dit zo snel mogelijk,
vóór 20 september 197 1 te doen. Na deze datum zal de kontributie
door de PTT worden geïnd, onder verhoging van de kontributie met
de (tegenwoordig bepaald niet gering zijnde) inkassokosten.
>

Het is in Uw voordeel en in ONS belang, dat U
kontributie overmaakt op postgiro 32 85 87 te
Bank Nederland te Hilversum, (Kerkstraat 81),
VOGELWERKGROEP ’t GOOI e.o,, onder vermelding

zo snel mogelijk de

name van de Algemene
ten gunste van de
*'kontributie 1971"»

Maakt U er verder een goede gewoonte van de kontributie op tijd

(zie boven) te voldoen.

Nieuwe leden:
Jan P.C. Vrakking, Zuidereinde ij.17, *s-Graveland.
Hr. H.de Groot, Augustinushof i+3» Hilversum,

Verkrijgbare uitgaven:

uitgegeven door de Vogelwerkgroep
Avifauna van Bussum..
Avifauna van Hilversum
Avifauna van Naarden.

’t Gooi e.o,:
f,

1 s 80)
(f. 1 \ )
(f, 0,75)

1,50 (f,

f, 0,75
...f, 0,50

De prijzen tussen haakjes gelden bij verzending en zijn incl,

porto.

Deze uitgaven kunnen worden besteld bij de penningmeester.

Fulica atra

(foto

K.ton

Haken)
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Uit het jaarverslag

over 1970 van de

gooise natuurwacht

Op de algemene ledenvergadering van de vereniging “Vrienden van
het Gooi”, die op donderdagavond 22 april j.l, in het Spant te
Bussum werd gehouden, werd ook het jaarverslag van de onder deze
vereniging ressorterende “Gooische Natuurwacht” uitgebracht, Hoewel
deze vergadering door mij niet kon worden bijgewoond, omdat ook
de Vogelwerkgroep “Het Gooi e.o.” op dezelfde avond haar jaarvergadering had, heb ik inmiddels toch het jaarverslag ontvangen.

In het jaarverslag van de “Gooise Natuurwacht” staan enkele zaken
zullen spreken. Door 17 van de 34
die zeker ook tot Uw hart
natuurwachters werd 2299 maal ten gunste van de natuur opgetreden.
Elf maal werd opgetreden tegen het uithalen van vogelnesten en/of
het vernielen van nestkasten. De leden van de nestkastcommissie,
of althans sommigenvan hen, zullen wel eens een kast op een dergelijke manier zijn kwijtgeraakt. Maar liefst 122 keer werd er tegen ruiters opgetreden die zich op voor hen verboden paden of in
erg kwetsbaar terrein bevonden. Ik hoef U niet te vertellen wat
er gebeurt als een ruiter per ongeluk het nest van b.v. een wulp
tegenkomt!!! Verder werden er 69 keer jagende honden en 9 keer
verwilderde katten gezien. Het zal U bekend zijn dat honden o.a.
de holen van konijnen uitgraven met alle gevolgen vantdien, terwijl zij ook het reewild langdurig kunnen achtervolgen. Verwilderde katten berokkenen ook veel schade aan de wild- en vogelstand.
Moedwilling wild verstoren werd acht keer geconstateerd. In he
G.H. Cronebos, ten zuid-oosten van Hilversum, werd op 30 november
door een der 34 natuurwachters een reegeit gevonden, die gedood
was in een strik!! Door hem werd direkt de bos- en heidedienst
van de gemeentepolitie van Hilversum gewaarschuwd, welke erg snel
ter plaatse was en de stroper na enige uren kon verbaliseren.
Het is toch wel byzonder droevig dat de reeënstand, die toch al,
mede onder invloed van de in aanleg zijnde rijksweg 27, hard
achteruitgaat in het Gooi, op een dergelijke misselijke manier
nog eens een extra klap moet incasseren.
De heer Klein, secretaris van de "Gooise Natuurwacht", spreekt
in het jaarverslag zijn bezorgdheid uit over het voortbestaan
van de Gooise natuur. Met name de korhoenders en de roofvogels
hebben het moeilijk in het Gooi, maar ook andere vogelsoorten,
insekten, enz,, zijn er slecht aan toe.
De "Gooise Natuurwacht" is van mening dat minimaal 20-25% van de
verloren natuur, door b.v, wegenaanleg, kan worden teruggewonnen
als secundaire wegen, bospaden en karresporen zouden worden opgeheven. Hierdoor zullen weer rustgebieden voor het wild kunnen
ontstaan. Verder is men van mening dat het vervaardigen en gebruiken van de giftige bestrijdingsmiddelen verboden moet worden. Ook
zal U/5 van de bossen en 3/U van de heide hondenvrij gemaakt
moeten worden. Het zou beslist geen kwaad kunnen, als natuurbeschermende instanties deze ideeën eens in overweging zouden
nemen!

E.P. Klomp lid van de "Gooise Natuurwacfet",
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Trektellingen

1971

Nu de vakanties zo langzamerhand weer achter de rug zijn, begint
er weer enig leven in de Vogelwerkgroep te komen. Na twee, drie
maanden individueel “vogeltjes kijken”, gaan we de zaken weer wat
meer in groepsverband organiseren. We hebben daarvoor iets op het
oog dat alleen in een goed georganiseerd verband kan lukken. De
maanden september en oktober staan voor de deur en in deze twee
maanden valt er heel wat te kijken door dat typische verschijnsel dat vogeltrek heet.
Vroeger lag het Gooi min of meer in de schaduw van twee grote
trekroutes, n.l. die van de grote stuwing langs de Noordzeekust
en de route langs de oostkust van het IJsselmeer (ongeveer de
lijn Zwolle-Utrecht-Rotterdam.) Door de inpoldering is een groot
deel van de oostelijke route echter naar het westen verschoven,
zodat er in het Gooi tegenwoordig veel meer trek valt waar te
nemen dan voor die tijd.
De laatste jaren werden er door individuele waarnemers soms trekwaarnemingbn gemeld van soorten, die voor die tijd nooit in deze
omgeving te zien waren. Het lijkt ons daarom nuttig de vogeltrek
over het Gooi eens wat beter te gaan onderzoeken, In omliggende
streken gebeurt dat reeds enige jaren. en men heeft ons al eens
benaderd met de suggestie dit eveneens te gaan doen om te voorkomen dat er een te grote gaping tussen de verschillende gebieden
zou ontstaan.
Daarvoor heboen we een net van
20 posteh in het hele Gooi opgesteld. Ü" vindt deze posten op de lijst hieronder, De bedoeling
is dat deze posten in de weekeinden vanaf half september tot eind
oktober door minimaal twee personen bemand worden om zodoende
de trekwaarnemingen vast te leggen. Kunt U niet door de week maar
wel op een of andere dag door de week, dan bent U ook van harte
welkom. Ook wanneer U meent, dat U niet ervaren genoeg bent om
hieraan mee te doen, maar wol graag zou willen meewerken, geeft
U zich dan rustig op. U kunt dan bijv, prachtig helpen met het
noteren van de waarnemingen en zo tegelijkertijd ervaring op
doen.
+

Degenen die met deze aktiviteiten mee willen doen kunnen zich
schrifteli.ik of telefonisch aan ondorstaand adres opgeven, met
vermelding van de post, die Uw voorkeur heeft en de data waarop
U kunt. Voor sommige posten geldt wel het voorbehoud dat de eigenaars of beheerders hun toestemming moeten verlenen, We zijn
druk bezig die toestemming te verkrijgen.
Degenen die zich opgeven krijgen later nog nadere

instrukties.
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Posten:

1. Pampushaven,

1

2. Brug bij Muiderberg
3. Post tegenover Huizerpier,
1+. Post tegenover Eemmond,

5. Torenflat Naarden.

6.
7.

8.

De Zanddijk,
Eukenberg bij Huizen,
Huizerpier.

9. Eemmond.

10, Eind Wakkerend!jk Eemnes,

11, Tafelberg bij Blaricum,
12. Watertoren in Laren.
13» Brug naar ’s-Graveland.
1l|.» Torenflat Kerkelanden.
15» Anna’s Hoeve, Hilversum,
16. Torenflat Riebeeckkwartier.
1?» Post Baarn.
18, Eind spoorlaan HoTl, Rading.
19» Post Egelshoeko
20, Brug over het A dam-Ri jnkanaal bij Loenersloot.

Data:
1, 11-12 september
2. 18-19 september
3» 25-26 september
U. 2- 3 oktober

!

5»

9-10 oktober

6, 16

23
8, 30

?•

En eventueel naar eigen keuze op andere
Opgave aan:

Ch.M. Steen
Adm.

de Ruyterlaan

Telefoon: 02150

-

139» Hilversum.
17/+18

-

-

-

17
2h
31

oktober
oktober
oktober

dagen in deze periode.
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Notitie 20
Samen eten,

ja gezellig!

Ondanks bovenstaande titel behoeft U niet bang te zijn, dat de
reklame zelfs al tot in het hart van onze Korhaan is doorgedrongen.
Het slaat op een groepje vogels, die wij ontdekten tijdens een vogeltelling in de Flevolanden. Op de Veluwremeerdijk,ter hoogte van
Elburg, lag een aangereden fazant; er bovenop troonde majestueus
een buizerd, die af en toe een hap scheurde uit deze voor hem welkome aanvulling van zijn winterrantsoen.

Rondom, binnen een straal van anderhalve meter, zaten enkele bonte
kraaien ,en eksters schijnbaar ongeïnteresseerd toe te kijken. Bij
onze nadering vloog de hele familie weg,hoewel de buizerd het verst
wegvloog, waagden de anderen het niet om voor hem op de prooi terug
te keren.

D.A. Jonkers

Notitie

21

Houtduiven onder de douche
Het is al weer een tijdje geleden dat ik bezig was met een waterwildtelling langs de Waal, Enkele kilometers voorbij slot Loevestein
zaten op de weilanden enkele tientallen houtduiven. Wat opviel was,
dat ze af en toe opvlogen, maar praktisch op dezelfde plaats weer
gingen zitten. De oorzaak van dit opvliegen was niet te vinden, tot
ik me met de duiven zelf ging bezig houden.
Het regende nogal en er stond een straffe wind. Bij het dalen- ze
vlogen tot ongeveer anderhalf à twee meter hoog- gingen er geregeld
een paar overstag en wankelden, alsof ze last hadden van kramp, of
evenwichtsverschijnselen. Bi j nog nauwkeuriger waarnemen bleek, dat
ze eerst het regenwater onder de ene vleugel lieten doorspoelen,
daarna onder de andere. Even opvliegen, afspoelen, grote druppels

afslaan, klaar.

Mijn metgezellen vertelden mij, dat dit bij tamme duiven een heel
gewoon verschijnsel was.
D.A. Jonkers
Notitie 22

Merelvrouw (ongehuwde moeder?)
Een merelvrouw zonder echtgehoot bouwde een nest in de hulst bij
de keukendeur en legde er drie eieren in. Ze had wel koket gedaan
tegen onze merelman, die elk jaar een nest op het mezenkastje aan
de muur heeft, maar werd meestal door diens vrouw verjaagd. Na een
paar dagen broeden gaf ze het op.

Carduelis

opinus

(tek. E.P.Klomp)
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Notitie 23
De Sijs (Carduelis Spinus) broedvogel in het Gooi
Een jaar na het voltooien van de inventarisaties voor de Avifauna
van Midden-Nederland kan een nieuwe soort aan de broedvogellijst
van het Gooi worden toegevoegd.
Op 13 juli 1971 werd door de heer N.Verlaat op het terrein van de
kwekerij Jurrissen in de gemeente Naarden het nest van een Sijs
(Carduelis spinus) gevonden. De boomkwekerij is ongeveer 5 ha.
groot en ligt aan de rand van het Naardermeer en wordt begrensd
door de spoorlijn Naarden-Amsterdam en het Lagieskamp. Vanaf het
najaar houden zich hier tot vlak voor het broedseizoen honderden
sijzen op die fourageren in de overal rond de kwekerij aanwezige
elzen. De kwekerij zelf bestaat voor het overgrote deel uit coniferen; er is geen ondergroei aanwezig. Tot voor kort werd het onkruid bestreden door te spuiten, maar van deze methode is men onlangs afgestapt. Voor de vogels schijnt het een zeer aantrekkelijk
terrein te zijn; de 50.000 m² herbergen als broedvogels talrijke
Merels, Heggemussen, Groenlingen, Kneuen (ongeveer 20 paar) en
Houtduiven; langs het enige slootje dat de kwekerij telt heeft
zelfs eens een Graspieper gebroed. Helaas gaan veel nesten verloren, doordat de Ekster hier als een teveel voorkomende predator
optreedt.

Het nest van de Sijs was in een ongeveer
meter hoge gammacyprus
(Gammacyprus lawsonia sterwartii) gebouwd, -die op veertig meter
van de continu bereden spoorlijn stond en zat
meter hoog tussen twee zijtakken dichtbij de stam. Dit is voor een Sijs wel laag
want overal in de literatuur wordt vermeld, dat het nest zich altijd hoog tot zeer hoog in het naaldhout bevindt. Als bouwmateriaal waren fijne takjes en plantendelen gebruikt, de voering was
bekleed met haar, dat vermoedelijk afkomstig is vam pony'*s. Bij
de eerste nadering zat het vrouwtje op het nest, dat na enige minuten werd verlaten; na ongeveer na tien minuten keerden zowel het
vrouwtje als het mannetje met voer terug om de ongeveer zeven
dagen oude jongen te voeren; deze laatsten werden door mij geringd.

Het is de eerste maal, dat in het Gooi het broeden van de Sijs
werd vastgesteld, De Avifauna van Nederland (1970) vermeldt dat de
Sijs een zeldaame broedvogel is. In de loop der jaren weiden 17
broedgevallen vastgesteld, welke voor het overgrote deel op de
waarnemingen van vluchtige jongen berustten.
Volledigheidshalve volgen hier tot

1906:

1970

bekende

gevallen:

Helenaveen, 1929: Wylre, 1937’- Woudenberg en
1942: ïwijzel, 1948: Hoge Veluwe, 1952-1955: Apeldoorn,
1956: Hoge Veluwe, 1957: Haarlem en Apeldoorn, 1958: Apeldoorn,
196O: Maastricht,
Zwolle ,1

Zwolle,

Verder zijn er verscheidene zomerwaarnemingen, die ten dele vermoedelijk op broedvogels betrekking hebben.
Het Is niet ónmogelijk dat er behalve het nu gemelde geval ook in
het Gooi nog hier en daar in .het naal.dh.out een Sijs gebroed heelt
of tot broeden komt zonder dat het is opgemerkt. Geef daarom,
wanneer U in de zomer in het Gooi ergens een Sijs geregeld hoort
of ziet, dit zo snel mogelijk door aan de Avifaunacommissie.

D.A. Jonkers
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Excursieprogramma

TEXEL.(dagoxcursie)

op

zaterdag

4

september.

Verzamelen om 5.15 u. op het Oosterspoorplein to Hilversum.
Vertrek uiterlijk!i 5 uur 30.
Kósten
f. 15»
Noemt U voor de gehele dag brood mee ?
Denkt U ook aan laarzen en regenkleding.
Terug in Hilversum omstreeks 7 uur s'avonds.
+

Gehele

—

naar het Zwin in België

dag

op

Zatordag.25

september.

Vertrok vanuit Hilversum Oostorspoorplein om 5*15 u.
f, 15» —(indien wordt gereden mot volle wagons).
Kosten
Denkt U aan grenspapieren ( voor de auto groene kaart) on
wat Belgisch geld?
+

Hot Zwin is een vogelpark met inheemse soorten.
Het biedt de gelegenheid om de vogels van zoor dichtbij

te

observeren.
Fotografen kunnen hier hun hart ophalcn.

Weekeinde

op Terschelling

op

30 on 31

oktober.

(

voorlopig)

Vertrok vanuit Hilversum Oostorspoorplein op zaterdagmorgen

6

uur,

Hot gaat hier vooral om de vogeltrek. Denkt U wol aan

(warme)

regenkleding.
Hot is do bedoeling net do auto's tot Harlingen te rijden
dan o*p Terschelling fietsen te huren. Kosten ca. f. 30»

on

—

Algemeen.

Voor do bovenstaande excursies geldt dat wordt gereden mot
eigen auto's.
Niet autobezitters kunnen als"passagior" do excursies meemaken.
Opgave voor deelname aan
C.do Rooy
Rading 80
:

Loosdrocht.
tel. 02158-1641
(na 18 uur.)

(Voor verdere activiteiten wordt verwezen
haar do trektolLingen, Zie elders in deze Korhaaa)
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Nogmaals waarneming skaartjes!
Uit de vele binnengekomen reakties blijkt, dat het artikel in de
Korhaan van februari over het invullen van waarnemingskaartjes nog
wel enige toelichting behoeft. Laten we vooropstellen dat uzelf
moet vaststellen of U wel of geen waarnemingen van een bepaalde
vogelsoort gaat opsturen. Bedenk echter wel dat uit een groot aantal gegevens beter een overzicht voor een onderzoek kan worden gehaald, dan uit een klein aantal.
Voor mijzelf heb ik de volgende werkwijze, die enigszins als leidraad kan dienen. Voor de twaalf vogels, waarvoor geen kaartjes
mogen worden ingestuurd, wordt door mij het voorbehoud gemaakt ze
wel in te zenden als in een gebied een byzonder groot aantal van
deze soorten zitten (12000 spreeuwen
op een slaapplaats, 300
kraaien op een akker, enz.) Vogels, die afwijken van de normale,
worden ook genoteerd.
Het aantal vastgestelde broedparen van een terrein, zoals de merel,
worden op één kaart vermeld, waarop bij de opmerkingen de grenzen
of de naam van het terrein worden aangegeven. Natuurlijk gaat dit
laatste tevens op voor andere veel voorkomende vogelsoorten,(fitis
enz,) Wel op een aparte kaart gaan de aankomst- en vertrekdata van
wegtrekkende broedvogels.
Voor iemand, die veel op excursie gaat, hlijft het dan nog een
tijdrovend karwei om alle vogels, die gezien werden, op kaarten
te zetten; immers het eigen archief moet worden hijgewerkt, diverse soorten gaan naar soorthewerkers; voordat je het weet ben je na
de excursie nog een uur met de verwerking bezig. Daarom worden er
naarmate de vogel minder talrijk in het Gooi voorkomt, meer gegevens genoteerd. Bij zeer algemene vogels zijn ze' sunmier, bij
zeldzame en zeer zeldzame uitgebreid. Overvliegende exemplaren
(ganzen,roofvogels,steltlopers) komen in de opmerkingen met
vlieghoogte en vliegrichting. Zijn er veel waarnemingen op een dag
dan is het veel eenvoudiger op een apart kaartje met grote letters
te zetten WEERSOMSTANDIGHEDEN en hierop de datum, naam en alle
gegevens over het weer te zetten. Een andere tijdsbesparing is
het alleen vermelden van Uw naam; de ledenlijst zit in het archief
en kan uij het raadplegen van de kaarten gebruikt worden.

Wanneer U deze methode aanhoudt kunt U zich een hoop tijd hesparen
D.A.

Jonkers

Parus major

(foto

J.van der

Geld)
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C. de Rooy
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A.Rode
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D, A. J onkers

in Zuidelijk Flevoland

Een spectaculair aantal Lepelaars houdt momenteel verblijf
in Zuidelijk Flevoland. Langs het Oostvaardersdiep zijn aantallen waargenomen variërend van 50 tot 167 exemplaren.
Hieronder bevond zich een groot percentage juvenielen, Naar
we uit welingelichte bron vernamen, zouden er dit jaar tenminste dertig paar Lepelaars in de polder hebben gebroed.

Dode Postduiven
Hot komt nog al eens voor dat mensen dode postduiven vinden
die een ring om hebben. Uiteraard zijn de eigenaars van deze
dieren altijd benieuwd waar hun vogels zijn gebleven.
Wanneer U deze ringen opstuurt naar do postduivenbond:
Maliestraat 10, Utrecht tel,
neemt deze contact op
met de eigenaar.

D.A. Jonkers

Gallinago
gallinago.

(foto J.van
der

Geld)
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De

een

z’n door

......

Ter hoogte van het gemaal de Blocq van Kuffeler, in de driehoek
gevormd door do Oostvaardersdiepdijk en een stuk van de toekomstige Markerwaarddijk bevindt zich tussen het drooggevallen Z.
Flevoland en het Ijselmeer een voor vogels zeer aantrekkelijk
haventje. Zijn het in het najaar vooral de duikeenden die hier bij
N.W . winden beschutting vinden, in de zomer treft men er vaak
Sterns aan.
Zondag 15 aug, J.L. bevonden zich enkele honderden jonge Zwarte
Sterns in de punt van de “baai” die tijdelijk in een vogel—luilekkerland was veranderd door zeer grote scholen jonge vis, daar vermoodolijk door jagende (Snook)baars. Kennelijk prefereerden de
“Moeraszwaluwen” ditmaal de vis boven de alom (talrijk) aanwezige
insekten. Als een groot net hingen ze, “geassisteerd” door enkele
Visdiefjes en Kokmeeuwen boven de plaats des onheils. Wanneer het
jonge gebroed door uit het water op te springen trachtte te ontsnappen aan de gretige kaken achter zich, kwam hot van de regen
Zó behendig wisten de sterns do opspringende
in do drup
visjes te snappen dat vrijwel geen enkele zijn korte vliegreis
......

overleefde.
Dit "vissen" geschiedde uitsluiton in de lengterichting van het
De onderlinge afstand bedroeg hierbij nooit meer dan 2
3 meter. Vogels die een visje gevangen hadden, sloten zich na
het verorberen hiervan weer van achteren bij de groep aan.
Hot geheel was in grote lijnen te vergelijken met het gedrag van
vissende groepen Aalscholvers,
haventje,

fr.
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