
periode, waarin de meeste jongen in de kolonies
vrijwel vliegvlug waren en in staat om grote prooi
en te eten. Het zau interessant zijn om te weten of
kleine zoogdieren aIleen op het menu van de Kok
meeuw voorkomen op het moment dat de voedsel
behoefte van de bijna vliegvlugge kuikens groot is.

Summary Are small mammals more frequently eaten
by Black-headed Gulls Larus ridibundus than hitherto
assumed?

During the breeding season of 1998, small mammals we
re found on four occasions in the menu of the Black
headed Gull. A dead, but intact Mole and
CommonlFrench Shrew were found in two empty nests
of the Black-headed Gull. A three weeks old gull chick
regurgitated a Wood Mouse, and finally, it was observed
how a Black-headed Gull tried to feed a mouse to its
youngest offspring. The chick was unable to eat the
mouse since it was too big. These observations and an
earlier one in 1997 suggest that small mammals may oc
cur more often in the diet of coastal Black-headed Gulls
than hitherto assumed.
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Nijlgans Alopochen aegyptiacus
verdrinkt jonge Bergeenden
Tadorna tadorna
De Nijlgans heeft de naam zich nogal agressief te
gedragen, zawel tegenover soortgenoten als te
genover andere soorten (o.a. van den Bergh 1983;
Teixeira 1979). Eerder is weI gedacht dat de in
Nederland toenemende populatie Nijlganzen een
negatieve invloed zou hebben op andere watervo
gels, maar tot op heden is daar niets van gebleken
(Lensink 1996). Documentatie over agressief ge
drag, met feitelijke waarnerningen, is bijzonder
schaars. Een waarnerning van een Nijlgans die
meerdere bergeendkuikens verdronk, is daarom de
moeite van het vermelden waard.

Het voorval yond plaats injuni 1995 v66r de oe
ver van de Workumerwaard langs de Friese IJssel
meerkust. De waarnerning werd gedaan door na
tuurfotograaf Benny Klazenga. Ter hoogte van de
waarnemer bevonden zich twee volwassen Berg
eenden met c. acht kleine pullen. Ook waren twee
Nijlganzen aanwezig, vermoedelijk een paartje.
Rond BuDD vloog een van de Nijlganzen richting
Bergeenden, greep een kuiken in de snavel en
vloog er mee weg. Na ruim honderd meter landde
de vogel in het water en hield het onfortuinlijke
kuiken onder water tot het verdronk. Vervolgens
keerde de Nijlgans terug en greep een tweede
jong, waarna het tafereel zich herhaalde. Zeker

Nijlgans met kuiken van Bergeend. Worknmerwaard, juni 1995 (Benny Klazenga). Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus with chick
ofShelduck Tadorrna tadoma.
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vier van de aanwezige bergeendkuikens werden
op deze wijze verdronken. De volwassen Bergeen
den schreeuwden heftig, maar van een echte ver
dediging was geen sprake. Ze werden door de
Nijlgans, met een kuiken nog in de snavel, ver
jaagd. Na afloop van het gebeuren verdween de
Nijlgans.

Waarnemingen van agressief gedrag van Nijl
ganzen tegenover andere vogels worden in de lite
ratuur nauwelijks beschreven. Wei is het agressie
ve territoriumgedrag van Nijlganzen een bekend
verschijnsel (o.a. Cramp & Simmons 1977). In de
literatuur yond ik een geval van gedrag zoals hier
boven beschreven. Eikhoudt (1973) maakt mel
ding van een paartje tamme Nijlganzen dat, even
als in het onderhavige geval, verschillende vogels
greep en verdronk. Deze Nijlganzen werden ge
houden op een boerderij onder Leeuwarden. Ze
werden in november 1970 aan een bestaande col
lectie watervogels (verschillende soorten eenden
en ganzen) toegevoegd en begonnen zich in janu
ari 1971 plotseling agressief te gedragen tegen
over andere vogels. Er werden twee Magelhaen
ganzen, acht Wilde Eenden, een Ekster, een
Waterhoen, en bovendien nog enkele Huismussen,
Spreeuwen en Merels verdronken. De Nijlganzen
duldden geen andere vogels in hun omgeving.

Onder siervogelhouders is bekend dat Nijlgan
zen vanwege hun agressieve gedrag niet bij ande
re vogels kunnen worden gehouden. Dit uit zich
met name in de periode van de paarvorming en in
het begin van de broedtijd. In het wild zijn waar
nemingen van agressieve Nijlganzen zeldzaam.
Meestal gaat het om het verjagen van soortgeno-
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ten of andere vogels in de nabijheid; lijfelijk ge
weld, zoals bij de beschreven waarneming, lijkt
vooralsnog tot de incidenten te behoren.

Summary Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus
drowns chicks ofShelduck Tadorna tadorna

In July 1995 at Lake Yssel, off the Frisian coast, an
Egyptian goose was observed drowning four chicks of a
nearby pair of Shelduck. Despite heavy calls of the Shel
ducks the chicks were grasped and successively drow
ned. Though aggressive behaviour of Egyptian geese is
well known, violent behaviour as in this case is hardly
ever heard of. In Dutch literature one similar case was
found, describing a pair of Egyptian geese in captivity,
which drowned several birds among which were eight
adult Mallards and two Upland Geese.
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