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OVER JONGE VOGELS. 
• RIE ochtenden achtereen zat hij met zijn vragende, bedrukte snoet 

in de sparrelaan, als ik er tusschen zessen en zevenen voorbij 
kwara, om naar mijn trein te wandelen. Alles was te kort aan 
hem. Zijn vleugels waren te kort, zijn mantel te kort en ook zijn 
rood staartje met de beide donkere middenveeren, dat intusschen al 

even beweeglijk was, als we bij de roodstaartjes nu eenmaal gewoon zijn. Schuw 
was hij in 't geheel niet, alleen als ik vlak bij hem kwam staan, begon hij 
wat te kwispelstaarten. Maar toen ik hem den derden morgen in de hand had 
genomen, vloog hij weg naar een laag eikje en op zijn scheurschreeuw kwam 
het vale moedertje opdagen. Die jonge roodstaartjes hebben een honger- en 
angstschreeuwtje, dat eenig is in de vogelwereld, 't is net, of ze van binnen vol 
met linnen lapjes zitten en of die ineens door midden worden gescheurd. 

Het wemelt nu overal van jonge vogels en deze maanden van half Mei tot 
half Juli zijn de aangewezen tijd, om iets te weten komen uit het derde hoofd
stuk van het familieleven der vogels. Aan de eerste hoofdstukken is altijd de 
meeste aandacht geschonken, de hofmaking en den nestbouw, het eierleggen en 
het broeden, het verzorgen van de jongen in het nest, daar weten we heel wat 
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van, al is het ook lang nog niet alles. Maar wat er met de familie gebeurt na 
het uitvliegen en waar de jongen eindelijk blijven, dat moeten we voor de 
meeste vogelsoorten nog te weten komen. 

Omtrent het uitvliegen zelf bestaan ook nog vele verkeerde voorstellingen. 
Dikwijls vindt men het voorgesteld als een soort van familieplechtigheid, alsof 
de oude vogels hadden vastgesteld, dat op dien en dien dag het nest door de 
jongen ontruimd moet worden. Dan wordt er veel vermaand en gelokt en ten 
slotte is er dan ook altijd een laatste jong, dat er niet uit durft. Wel, ik geef 
toe, dat het uitvliegen dikwijls een bepaald en programma-achtig karakter draagt, 
maar in verreweg de meeste gevallen geschiedt het heel natuurlijk, als het 
ware vanzelf, hetzij, dat de jongen veel te groot worden voor 't nest en er dus als 
het ware uitvallen — dat zag ik dezer dagen nog bij een paar zwartkopgras-
musschen — hetzij ze bij het voeren de oude vogels begeerig tegemoet komen 
en zoo uit het nest springen. Vooral bij de holenbroeders is het zeer gewoon, 
dat haantje de voorste onder de hongerlijders den heelen dag in de opening van 
het nest zit te gillen — spechten, boomklevers, meezen, roodstaartjes heb ik 
zoo zien doen — eindelijk grijpt hij met zijn pooten den rand van het vlieggat 
en bij de eerstvolgende voedering tuimelt hij er uit. En dan volgen de anderen 
ook al heel gauw, anders vreet nummer een de heele voorraad op. Algemeene 
regels zijn er voor dat uitvliegen niet te geven, het moet voor iedere soort nog 
eens apart worden bekeken. 

Als nu de familie eenmaal het nest heeft verlaten, dan blijft zij in den 
regel bijeen voor korten of langen tijd en dat is dan alweer voor verschillende 
soorten zeer verschillend. Om nu maar eens bij de zangvogels te blijven, de 
jonge meesjes verlaten elkaar zelfs nog niet, nadat de ouden het reeds opgegeven 
hebben, om hen te leiden en te verzorgen en zelf weer een nieuw broedsel 
hebben begonnen. Boomklevers zijn ook altijd nog in troepjes te vinden, totdat 
de winter ze nog enger tot elkander brengt. Maar fltissen, fluiters, spotvogels, 
tjiftjafjes en grasmusschen schijnen elkander spoedig te verlaten en gewoon
lijk treft men van hen al kort na het uitvliegen de oude mannetjes en wijfjes 
afzonderlijk, haast ieder vergezeld van een paar jongen, dikwijls zelfs maar een 
enkel. De zanglijsters geven denzelfden indruk. Intusschen mogen we niet ver
geten, dat hierbij ook rekening gehouden moet worden met het feit, dat in 
deze dagen veel vogels, zoo ouden als jongen, vallen als slachtoffer van roof
dieren of van ruwe vlagen, 't Is ook wel de moeite waard, om na te gaan, wie van 
beide ouders in dezen tijd de jongen verzorgt; ik vind bij veel soorten, o.a. bij de 
vinkachtige vogels, dat de mannetjes even goed voor de jongen zorgen als de 
wijfjes, ja misschien nog beter. In 't bijzonder geldt dat voor de gewone huis-
rausch, die met dat Duitsche versje van: „Für den Spatz ist das Plaisir; fur die 
Spatzin sind die Pflichten*, schandelijk is belasterd. 

Het is zoo goed als regel, dat de jonge zangvogels niet meer in het nest 
terugkeeren, wanneer zij 't eenmaal hebben verlaten. In de meeste gevallen is 
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het dan ook veel te vies en vervallen. Er zijn een paar uitzonderingen; de 
aardigste is wel deze, dat de jonge tapuitjes, tegen dat ze volgroeid zijn, overdag 
telkens voor een poosje buiten 't hol komen, waarin hun nest is, om zich wat 
te zonnen en te bewegen. Je ziet dan voor het konijnengat die jonge tapuitjes 
spelen, net of ze dat van de jonge konijntjes hebben afgekeken. Dat heel veel 
later, in den winter, de meezen in nestblokjes komen schuilen en overnachten 
heeft hiermee natuurlijk niets te maken, ofschoon 't heel goed mogelijk is, dat 
we hier dan met dezelfde meezen te doen hebben, die 's zomers in dat blokje 
zijn uitgebroed. 

In den regel slapen de jonge vogels op beschutte plaatsen, op den grond of in 
boomen en struiken, in de eerste dagen nog in gezelschap van hun ouders, later 
alleen, nu hier, dan daar. Ik heb in 1908 het genoegen gehad, dat een viertal 
jonge nachtegalen, drie avonden achtereen kwamen slapen in de onderste takken 

De jonge Roodstaart. 

van een kastanje, die zelf weer omgeven was door dichte vlieren en eiken-
kreupelhout. Ze kwamen kort na zonsondergang aanzetten en waren overdag in 
mijn tuin niet te zien, wel bij mijn buurman in de doperwtjes. 

Dat de oude vogels hun jongen zouden verjagen is ook alweer tamelijk 
onjuist en overdreven. Je ziet wel eens schermutselingen en 't gebeurt ook wel 
eens, dat een groot jong, die nog om voedsel komt bedelen, een stomp 
oploopt of een dreigend vleugelgefladder te zien krijgt, maar regel is toch wel, 
dat de ouden en jongen dood gewoon van elkander wegzwerven. Op gunstige 
schuil-, voeder- en drinkplaatsen ontmoeten die dan elkander en zoo ontstaan de 
troepen van jonge vogels, die tenslotte de eerste bende gaan vormen van den 
najaarstrek. Reeds in de tweede helft van Mei vertoonen zich dergelijke troepen 
van jonge spreeuwen; den 28sten Mei j.1. trof ik in een duinpan vlak bij de zee 
al een troep van over de tweehonderd stuks, allemaal nog in 't vale kinderpakje. 
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Jongen van verschillende soorten, maar met verwante levenswijze rotten licht 
te zamen, zoo vind ik al heel gauw troepjes van jonge fitisjes en grauwe vliegen-
vangers en ook zeer dikwijls witte kwikstaartjes met graspiepers, boomleeuwe-
rikken met boompiepers. Als we die troepen eens geregeld en op veel plaatsen 
konden observeeren, dan kregen we op 't groote vraagstuk van de vogeltrek ook 
al licht een beteren kijk. 

Dat de jonge vogels, na in den winter naar een ander klimaat verhuisd te 
zijn, in 't voorjaar weer hun geboorteland opzoeken, weten wij, dank zij dering-
proeven, voor verschillende soorten nu met groote zekerheid. Ik heb daar de 
laatste jaargangen van „British Birds" eens op nageslagen en bevonden dat 
jongen van kokmeeuw, weidepieper, boerenzwaluw, kievit, zanglijster, litis in 't 
volgende jaar weer op of nabij dezelfde plaats waar men ze geringd had, waren 
teruggekeerd. Het fitisje werd aangetroffen, twee mijlen van zijn geboorteplaats 
verwijderd, broedende op zes eieren. Op dezelfde wijze is gebleken, dat in 
Engeland de heggemusch, spreeuw, roodborst, merel en schildvink echte stand-
vogels zijn, want men vond hun. jongen in 't hartje van den winter in de 
onmiddellijke nabijheid van de broedplaatsen. 

Ik behoef niet te zeggen, dat deze zaken van groot belang zijn voor hen, 
die willen helpen, om de vogelbevolking van een streek te doen toenemen. Het 
blijkt nu, dat alle pogingen die we daarvoor in 't werk stellen een direct nuttige 
uitwerking hebben voor de streek zelve, waar men zich inspant, 't Is natuurlijk, 
ook Wel prettig om voor anderen te werken, maar zelf de vruchten te plukken 
blijft toch voor de meesten onzer het eenvoudigst en aangenaamst en hoe meer 
jonge vogels er in een gebied tot ontwikkeling komen, des te meer kans hebben 
wij, om hun maniertjes te leeren kennen. 

JAC. P. TH. 

EEN TJIF-TJAF-HUISHOUDEN. 
ANDAAÖ, 8 Juni, is 't de eerste uitgaans-dag van onze tjif-tjafjes. 
Van morgen zijn ze uitgevlogen. Hun nest zit in onzen tuin zorg
vuldig verscholen in de klimop, die het muurtje begroeit, ongeveer 
2 Va M. boven den grond. Het bevatte vier jongen, maar één is 
gedeserteerd; ik vrees het ergste, want er zijn katten op de kust. 

Juist hadden we vanmorgen een stok in de buurt van het nest willen aan
brengen als zitplaats, maar zelf kozen ze een veel aardiger gelegenheid uit, want 
plotseling zag ik er twee naast mekaar zitten op het hengsel van een bloemen-
mandje. Even daarna kwam het derde jong anderhalven meter van me af op de 
veranda zitten, waar het door het moedertje werd gevoerd: zoo weinig schuw 
zijn ze. Maar het vond zich zeker eenzaam, want het vloog al gauw met zijn 


