Waarneming van 8 bijeneters M.eropsapiaster:
,omgevingvanHaarlem
.
door
G.,·BOS
,(met 4 tekeningen';"aI1 Th. Mul de r)
Vrijdagmiddag 2 Mei 1947 ~eed de heer va nd er Ma.as per auto dQ()r
Overveen in de nabijheid van de bekende uitspallUing Ivàantje Lek, toeniijn
aandacht werd getrokken door 4 schitterend .gekleurde' vógels van lijstergroqtte,
die hij ineen booII!pje .vlak langs de weg zag ,zitten. Hij· stapte uit enko~ deC
dieren op zijn gemak bekijken, daar zij zich absoluut niet schuw toonden. Voor
, zover ons op dit ögenblikbekend is. was de héer van der Maas deeèrste
. die deze vreemde vogels waarnam. '
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',.
' . . , .. '
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Spoedig .drong het gerucht ",an de aanwezigheid van deze gasten door en '. bleken
het bijeneters (Mel'()ps apt'aster L)tezijn. Uit natuurhistorische l~ringen trokken
de vogels nogal 'veeL belangstelling en "velen, hebben deze' dieren·' dan ook ktu1nen
waarnemen. Sprak 'de eerste waa~eming over 4 ex., spoedig blekener8ex.
aanwezig tetzijn.
'
Tot Dinsdagmorgen 6 Mei 1947werdeIJI deze vogels> geregeld waargenomert;
na deze datum zijn ons geel! verderewa3lrnemingert teroregekomen. . .'
Débijeneter' behoort tot de. zeldzaamste vogels uit onze avifauna. i,De.Neder~
landscheVogels" (p.334) noemt slechts 1:<;1 ,ex.,datop4Mei 1905 te, Tietjerk
(Fr.) werd gevange~ (coll. ..Artis" ), zodat de nu waargenomenB ex.• hoogst~.
waarschijnlijk de tweede waarneming in Nederland vormen. . "
'
Een volledige kleedbeschrijving lijkt ons overbodig. een enkele opmerking over
hgt kleed van deze, ex..kan voldoende zijn: Grote verschillen in hetkleedonder~
lingwaten niette. zien:, De vogels bezaten .alle de bekende verlengdemidqelste
staartpennen. Van de meeste ",o,gels was deze verlengi(lg2à. 3cm lang, slecht$
1 ex. had dit iets korter. Hetkastanjebruin van de rug viel inde vluchtonmid~
dellijkop, zodat men eerst de indrukkteeg van eenbruinevogel. Zodrà hij echter
gIng zitten, viel de bontheid van tekening welzee1r in het oog. Het groenvan
de borst was onderling verschillend,van sommigeÎ!~ts lièhtervanandcre iets
donkerder. Van lex. was ,de borst liéht.-groen met een dortl<er~roenestreping;
·J::.)aarde~ogèlstot op ,5. à 6meter te,benaderen waren, konden ook alle verdere
kenme~ken zonder moeite geconstateerd worden. Spedaalwas 4it het geval als
de vogels zich zaten te' poetsen en hun lange snavel de Veren één voor één
schoonwreef.
De keuze van terrein is tèn. zeerste gebonden . aan hun jachtwijte. De eerste
noodzaak voor hen ,zijn bomen. waarop zij in verband met hun jachtwijze ,kunnen
gaan zItten. terwijl ook het terrein voldoêndeopen. moet zijn•.De vogels zaten
hier clan .. ook vaak in de abèlenrijenlangs' de· weg of in overgebleven bomen
van een· kaalslag, van waarultzij een goed overzicht .van de omgevIng. hadden ;
sa.Ins .ook op", telefoondraden" maar steeds temidden' van de bekende binnenduin~
randbossen. ,Eenmaal wercl een 'ex. waargenomen"", dat op' de .grondneerstreek.
maar dat vriJwel onmiddellijk weer .op vloog..
'
,'.
Eengrotê moerlijkheidwas. dat de vogels zeerbe,weeglijk warèn;en een vrij
uitgestrekt gebied van enkele . kilOI!leters lèngte bewoonden. ,zodat men steeds
vrij grote ·afstanden moest afleggen om de nieuwe verblijfpI.aats van. de vogels
te vinden.
Het meest tot .de ve'rbe~ldlng sprekend was echter hun jachtwijze.Betbegmwás
st~eds. dat eenvogehop een tak zat uit te kijken naar één of ander inseçt: Zodra
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hij eeninseet in het oog kreeg, schoot hij er met grote snelheid op aL Befgezichtsvermogen van. de . bijeneter moet sterk ontwikkeld zijn, want zelfs op afstanden van enkele tientallen meters. bemerkellizij hu.nprooLDe prooien; . die
-Wij door hen zagen vangen. waren meest kevers en hommels. Zodra de1?ijeneter
een insect van fli l1 kegroàttehad. gevangen.. streek hij neer op een tak met de
prooi.·in de .. snavel. Leefde.deze.nog, dan doodde hij. de prooi; soms door. deze
op de tak dood te tikken, soms doorkrachtigknijpenvari de snaveL Wasdif
gebeurt, dan stak de vogel zijn snavel. met eenschók op en het insect verd-ween
geheel en a! naar binnen.. Kleine insecten schijnt hij. echter tijdens de vlucht reeds~
in· te slikken.
_
Tijdens d~ze .. razendsnelle jachten zag . men de .bijeneter • . wel. opzijnmöoist.
Vooral bij het steil omhoog stoten. waar bij de enigszins valkachtig aandoerrcje ,
vlucht. en de· verlengde staartpennen zeer goed tezièn·. waren.
De geluiden, die de vogels maakten,klonkeIióngeveer als een krachtig ,;kruu";
..pruu" of ..kruujuu", sóms snel achterelkaar, geluiden. die-hetopsparen.varrde
vogels zeer vergemakkelijkten,
Mei 1947.
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M. L TEKKE.
(met .1 tabel en 1 tekstnguur)
Op Sint Nicolaasàvond k\vam op tragische wijze ons medeHd,de heer F;
G. J. Boe 1', .. de oprichter van het Ringstation. om· het leven. In . 1939 ge.
inspireerd doarhet werk yan.het Ringstation ..Wassenaar':-werdén, in6ver.
leg met de medewerkers van dit station,.plannen beraamd om te geraken tot de
oprichting .van eenringstation onder Loosduinen.. In 1940. was·. de installatie ge;. .
reed, da~h inde Meidagen ging alles· door gevechtshandelingen verloren. Weder·'
om werd van voren af begonnen engedurendedengeheeleri oodog werd- béhoudèns .enkelekorte onderbrekingen·' -,'- doorgewerkt.
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