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D E L E V E N D E N A T U U R .

Nest met jonge vliegenvangertjes in een bloempot.
De hierbij gaande foto is door mij genomen in een koepel
op een buitentje. De juffrouw, die daar woont, vertelde mij
dit voorjaar, dat al sinds enkele jaren geregeld een vogeltje
zijn nestje kwam bouwen in een bloempot, die aan de
zoldering van het koepeltje hangt. Dit jaar bleef het lang
uit, doch toen de juffrouw van haar zomerreisje thuis kwam,
vond zij zoowaar haar gevleugelden gast op de oude plaats.
Er lagen zelfs al jongen in het nest. Ze liet het mij weten,
en ik zou er dan eens gauw werk van maken om ze te
kieken. Maar de zomer van 1909 maakte het bezwaarlijk.
Er verliep een groote week voordat het weer en het licht
me geschikt toeschenen. »Ik twijfel, of het wel gelukken
zak, zei de juffrouw, «want vanmorgen is er al een uit het
nestje gewipt, ik denk, dat ze al uitvliegen«. Ik zou toch
maar eens probeeren.
De kans van slagen
was nog te geringer,
daar de bloempot
een armlengte te hoog
hing. Ik stapte op
een stoel en zag
drie jonge vogeltjes
rustig in het nest
zitten. Ze verroerden zich niet, ook
niet toen ik den pot
van de zoldering loshaakte en liet zakken. Dat gaf moed.
Bustig knoopte ik
een eind touw aan
den haak en met het
and are einde bevestigde ik dit aan de
z o l d e r i n g . Daarna,
aldoor veinzende dat
ik de vogeltjes niet
zag, stapte ik van
den stoel en stelde
bedaard mijn toestel
op. De juffrouw zat
er op een stoel bij;
ik deed de dop van
de lens en zette mij
ook neer. Ik belichtte
een
willekeurigen
tijd, daar ik geen
ervaring genoeg had
om in dit geval den
ju isten tijd vast te
stellen. Al dien tijd
verroerden de beestjes zich niet. De
ouden i n t u s s c h e n
vlogen luid schetterend om ons heen.
Toen ik twee opnamen gedaan had,
hing ik den pot weer
als te voren, terwijl
nog altijd de jongen
doodstil bleven zitten
afkijken, wat ik toch
wel met hen voor had.

BERNINK.

J. VIJVERBERG.

l-Noordgouioe.

Denekamp.

Gestreepte pad en purperreigers.
Hierbij zend ik u een pad, die me bezorgd werd door
een inwoner dezer gemeente, en die hem in zijn huis gevonden had. Zeker wilt u me in D. L. N. melden, of het
iets bijzonders is.
Ook kan ik mededeelen dat de purperreiger, »roode reiger«
zegt men hier, in de Nieuwkoopsche plassen broedt.
Nieuwkoop.

Strijd tussen wezel en konijn.
Ik was 's morgens vroeg te Brekkelenkamp bij Denekamp.
Waar het bouwland overging in do wijde heide, groeide er
een beukenbos met aan de buitenkant een haag van lage
struiken, gras en varens, van droge slootjes doorsneden.
Tussen dat gewirwar van struwelen huisde een talrijke
schaar konijntjes, die hier beschutting en op het daarnaast
liggende bouwland voedsel in overvloed vonden.
Des morgens, en bij schemering des avonds, speelden
dan de karnikels op de wegen, jong en oud, de eersten
vooral nog onbewust van de gevaren die hun leven bedreigden.
't Was Zondag. Daar kwam een man met het vuurroer
gewapend om voor zich en zijn vrouw een lekker fris
boutje te hebben als ruil voor de hem ontroofde groenten.
Behoedzaam kwam hij nader. Stap voor stap! Hij legde
het geweer aan den
schouder
, maar
daar opeens schoot uit
de struiken een wezeltje met hogen bochelrug op een der
spelende
konijntjes
aan.
Roef... deze weg
in 't lage kreupelhout ; het wezeltje
na. Ademloos luisterden wij wat er gebeuren ging.
Wij hoorden gegil
en op een open plek
verscheen een konijntje, dat zijn belager,
aan den hals hangende, medesleurde.
Hoe de gevangena
ook sprong en schudde met d'er dikke kop,
de sluipmoordenaar
liet niet los, tot de
stroper een welgemikt schot op het
konijntje loste. De jager trad naderbij. Het
wezeltje liet de tanden zien en wilde zijn
prooi niet afgeven.
De rechtmatige (?)
eigenaar echter nam
den tromp van het
geweer om het nijdige ding een slag
met den kolf toe te
dienen.
De jager kon echter
zijn moeite sparen.
In een paar snelle
huppelpasjes was de
wezel weg in 't lage
hout.
Met het konijntje
op den rug keerde
de jager naar huis
terug.

P. DE GRAAF.

De pad is een jong exemplaar van do Gestreepte Pad
(Bufo calamita). Die zijn soms zoo bont en frisch van kleur,
dat men een oogenblik meent de uitheemsche (B. viridis)
Groene Pad voor zich te hebben.
H.

Aangeboden:
Plantenatlas door A. van Slooten, met 72 platen in kleurendruk en 126 zwarte afbeeldingen; gebonden exemplaar..
In ruil voor een of ander ornithologisch werk of vroegere
jaarg. van D. L. N.
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London John Murray. 5 sh.
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