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immers, het zal thans zaak zijn, na te gaan of b.v. de eigenschappen van de 
buitenste cellaag van Adam's Gouden Regen geheel overeenstemmen met die van 
de Purperen Regen, dan wel of er grootere of kleinere verschillen te vinden zijn. 
Komen die voor — en er mag wel reeds gezegd worden, dat er verschillen zijn, b.v. 
wat de huidmondjes betreft — dan kunnen die alleen een gevolg zijn van den 
invloed, dien de meer naar binnen gelegen cellen van de Gouden Regen op deze 
cellen uitoefenen. 

Het laat zich dus voorzien, dat deze onderzoekingen, die reeds nu onze 
opvattingen in vele opzichten verruimd hebben, ook nog een nieuw licht zullen 
werpen op tal van andere interessante vragen op het gebied van de leer der 
erfelijkheid. 
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SPERWERS EN GAAIEN. 
(Vervolg van Uz. 29SJ. 

et mannetje kwam maar zelden op het nest. Een enkele maal bracht 
hij prooi, maar die werd door hem niet toebereid of verdeeld. Dat 
komt wel overeen met wat reeds Yarrell vertelt. Een sperwerwijfje 
was weggeschoten van het horst, terwijl zij de jongen voerde. Toen 
kwam het mannetje nog wel bij zijn nest, maar niet meer erop, 

en de prooi, die hij ving, liet hij uit de lucht in 't nest neer vallen. De jongen 
echter, waren niet in staat, zich er mee te voeden en zijn verstikt en verhongerd 
onder de massa doode vogels, die dat laffe en onbeholpen vadertje had bijeen
gebracht. 

Naarmate onze jongen zich ontwikkelden onder de goede zorgen der ouders, 
werd de stemming van de omwonende menschen hoe langer hoe ongunstiger. 
Een vinkennest werd uitgehaald, daar werd de sperwer van beticht. Onder de 
veertjes van de poelierswerkplaats werden er nu ook gevonden met blauwe 
sappige spoelen en nog onontwikkelde vlaggen, dus afkomstig van jonge vogels. 
Er werd al gemompeld van ontvolking van 't bosch en doodsche stilte, waar 
eens nachtegalenslag weerklonk. Maar de menschen, die zoo spraken, vergaten 
dat we Sint Jan al voorbij waren en dat, sperwers of geen sperwers, de meeste 
zangers dan verstommen. 

Toch was 't maar goed, dat de jongen eindelijk kon worden verwijderd. In de 
laatste dagen, voor zij vlug waren, zagen zij er bijzonder mooi uit: romp, vleugels 
en staart al mooi en volwassen gevederte, maar de kop nog vol vlokkig wit 
dons, een pruikerig hoofdtooisel, dat in verband met de martiale dwarsstreepen 
over de borst hun een maskerade-achtig uiterlijk a la Louis Quatorze verschafte. 

We hebben ze in gevangen staat nog eenige weken kunnen bestudeeren. In 
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hun ruime volière bewogen ze zich vrij en ongedwongen, de aanwezigheid van 
menschen scheen hen niet bijzonder te hinderen. Ze waren er dan ook al van 
jongsaf aan gewend. Het kippegaas begrepen ze heel gauw, zoodat ze hun staart 
en vleugels mooi ongeschonden hielden en zij vervielen nooit in de domme 
onstuimigheid, die zoo vaak aan hun soort wordt verweten. Ieder kent de ver-

Wolfkezen, Juni 1910. Photo A. BURDET. 
Sporwerjongen, bijna vlug. 

halen van sperwers, die door glasruiten heen, stootten op kanarievogeltjes. Maar 
glas is ook nog heel iets anders dan kippegaas. 

Zij namen veel beweging, door zich met de groote klauwen vast te klemmen 
aan hun stok en dan te kleppen met hun breede wieken. Daarbij geraakten zij 
zoo opgewonden, dat zij luide hun „kli, kli, kli" aanhieven en dat was dan wel 
een halven kilometer ver te hoeren. 

Zeer interessant was hun gedrag, wanneer zij een groot brok voedsel hadden 
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gekregen. Dan sprongen ze op den grond en bouwden als 't ware met hun 
lichaam een tent om hun prooi. De waaiervormig uitgespreide staart vormde den 
achterwand, de breede vleugels, wijd naar voren uitgehaald, maakten zijwanden 
en lieten aan de voorzijde slechts een nauwe opening vrij, die gemakkelijk door 
den scherpen snavel te verdedigen was. 

Deze zuiver instinctmatige handeling was natuurlijk op dat oogenblik vol
maakt overbodig, even goed als het heelemaal geen zin heeft, wanneer een huis
kat, die een muis heeft gevangen, of een groot stuk vleesch heeft gekregen, 
grommend zit te vreten en naar alle kanten met zijn klauwen slaat. 

Maar in de vrije netuur is dat heel wat anders. Zoodra de waakzame kraaien 
een sperwer bespeuren, laten zij een heel bijzonder, helder klinkend, geluid hoeren, 
dat ons tegelijkertijd lijkt te zijn een waarschuwings-roep, een triomfkreet en 
een uiting van haat en verachting. Merkwaardig is het, om te zien, hoe heel 
verre kraaien dadelijk op dien roep afkomen. Ook de eksters en gaaien verstaan 
dat geluid, want zij geven er dadelijk antwoord op. 

De sperwer zelf vindt het hoogst onaangenaam, want hij weet, dat nu een 
moeilijk halfuurtje voor hem aanbreekt. Zoo handig had hij een vogeltje gevangen, 
laag bij den grond vliegend; naar hij meende ongezien. Want de grauwe veeren 
van rug en vleugels verschillen weinig in kleursterkte met de bruine hei, het 
grijze duin of het welkend gras met de dorre najaarsstengels, en de lichte 
dwarsgestreepte onderzij krijgt juist genoeg schaduw, om weggedoezeld te worden, 
zonder dat ze nog donker genoeg wordt, om relief te geven. Wie weet hoe dik
wijls hij zoodoende aan ons oog ontsnapt; en, als we hem nog te zien krijgen, 
dan lijkt hij vaak niet meer dan een grauwe schim, die voortglijdt langs den 
grond; soms minder zichtbaar dan zijn eigen schaduw. 

Maar de kraaien hebben heel andere oogen dan wij en al heel gauw zit een 
zestal hem op de hielen. Ze vliegen hem opzij en trachten hem te slaan met 
de vleugels. De roever zelf ontwijkt hen telkens door zijn snelle wendingen 
en soms krijgt hij opeens een belangrijken voorsprong. Doch steeds halen zij 
hem weer in, zoodat hij ten slotte wel genoodzaakt is, even te rusten. Wanneer 
hij geen toevlucht kan vinden in dicht struweel, dan strijkt hij neer op den 
grond, keert zyn vervolgers den snavel toe en bouwt dan met staart en vleugels 
dat hutje om zijn prooi. Hij doet dan denken aan 't hert «faux abois*, dat na 
de felle jacht ten einde raad zich tegen zijn vervolgers keert. 

De kraaien zijn meestal ook bek-af; en gaan in een kringetje om hun slacht
offer zitten. Na een poosje komt er beweging in, de brutaalste avonturier stapt 
op den sperwer los, maar deze heeft reeds lang de richting voor zijn terugtocht 
uitgekozen en glydt opeens weer over helling en dal. De vervolging begint 
opnieuw en 't eind van 't liedje is meestal, dat de sperwer zijn prooi verliest 
en de kraaien ruzie krygen over 't brokje, dat eigenlijk voor hen allen te 
klein is. 

Geen wonder, dat de sperwer het land heeft aan de kraaienfamilie en dat hij 
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vaak zijn woede koelt aan de zwakkere leden ervan; de eksters en de gaaien, 
die, om zoo te zeggen, nog juist binnen zijn vang-competentie vallen. Voor de 
kleine zangvogeltjes is het een groot voordeel, dat hun belagers zoodoende in 
voortdurenden onderlingen strijd leven en 't komt niet dikwijls voor, dat een 
streek in den broedtijd tegelijk van gaaien en van sperwers heeft te lijden. 

Een gaaienhuishouding" geeft ook lang niet zoo'n moorddadigen indruk als 
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Ovevveen, Juni 1ÏHO. 
Hongerige gaaien. 

Photo A. BI:RDET, 

een sperwergezin. Wij hadden een gaaiennest in een berkje, dat vrij wel alleen 
stond midden in een dicht bosch van zevenjarig eikenhakhout. Waarom die 
gaai nu juist het berkje voor nestplaats had gekozen, is niet uit te maken. 
Het had stellig in 't dichte eikenloover veel beter verborgen gelegen. Wellicht 
gaf de berk meer stevigheid, doordat zijn zijtakken onder een nog al scherpen 
hoek uit den hoofdstam komen. In ieder geval houden veel vogels ervan, om 
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hun nesten in berken te maken, wij vonden er eksters, wielewalen, groote 
lijsters, tortels en vooral veel gaaien. 

De jonge gaaien gedroegen zich veel minder waardig dan de sperwertjes, 
Ze hadden altijd kabaal en als een der ouden met voedsel naderde, dan stoven 
ze omhoog met een ware geeuwhongerwoede. De foto geeft u dan ook een groep 
te zien, waardig om door een beeldhouwer in steen te worden gehouwen als 
een voorstelling van echte honger-razernij. 

De oude gaai bracht geen vogeltjes, 't Was in 't geheel niet te zien, 
waarmee hij zijn jongen voerde. Hij stopte zijn snavel in den wijdgeopenden 
bek van het jong, trok eventjes stuipachtig met den nek en klaar was het. 
Hij voerde uit den krop en als we hadden willen weten waarmee, dan moesten 
we hem bij 't nest vangen of doodschieten. 

Zoover is 't echter niet gekomen. Na eenige dagen vertoonde de gaai zich 
niet meer, waarschijnlijk is hij gevallen als slachtoffer van jachtopziener of 
geweerdragend villabewoner en 't broedsel zelf is te gronde gegaan. Dat spijt 
ons zeer, want gaarne zouden wij willen weten, of de jongen uit de krop 
gevoerd worden, tot zij vlug zijn; of dat er eerder nog een verandering van 
dieet plaats heeft. 

In ieder geval is de gaai lang zoo verderfelijk niet voor de. kleine vogels als 
de sperwer. Hij blijft in de allereerste plaats als echte kraaivogel een alleseter; 
en wel een verslinder van datgene, wat op 't oogenblik in zijn gebied het 
overvloedigst en 't gemakkelijkst is te krijgen. 

Zeker, wij hebben hem dikwijls gezien, terwijl hij hoog in een boom op 
een veilige plaats een musch of een merel zat uit te pluizen en stellig ging 
dan een kropvol vogelvleesch naar 't nest met de jongen. Doch even goed 
vangt hij insecten, reptielen of kleine knaagdieren, wanneer er maar overvloed 
is en hij ze gemakkelijk vangen kan. En bijna elk bericht, dat wij tegenwoordig 
in de vakbladen vinden omtrent het voedsel van de gaaien, verbetert om zoo 
te zeggen hun positie. Nu eens verdelgen zij adders in een streek, waar 't 
van die gevaarlijke reptielen krioelt, dan weer helpen ze den nonvlinderplaag 
bestrijden, of stappen ze achter de ploeg, om ons bij te staan tegen de geduchte 
meikevers. Wanneer de zomer in 't land is, dan gaan ze aan de bessenkuur 
en de herfst vindt hen bezig in de eiken en beuken. En diep in ' t duin vind 
ik eiken en beukjes, die door hem zijn gezaaid. 

Zoo maakt de gaai naast den sperwer betrekkelijk een zeer goed figuur. 
Wij zijn er benieuwd naar, hoe over een kwarteeuw de wereld over beide 
roevers zal oordeelen. Ons hebben ze veel genoegen verschaft. 
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