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MIJN NESTKASTJES. 

AT heb ik dit jaar een pleizier beleefd van mijn neslkastjes! Daar zal 'k 
de geschiedenis eens van verhalen. In Februari hing ik de nestkastjes op, een 
van het model Imming en van Tongeren en een ander, wat minder modern. 
Ze kregen een plaatsje aan de percboomen, die in onzen tuin stonden. (Ze zijn 
nu gekapt, omdat ze ons het weinigje zon, dal ons werd toebedeeld, nog 
grootendeels benamen,) 20 Maart komt er al bezoek van twee pimpelmeesjes, 

die de nestkasjes komen inspecteeren en ze komen de volgende dagen ook geregeld nalezing 
houden in de pereboomcn, waar nog wel wat van haar gading te vinden is. 29 Maart, 
's ochtends 10 uur, komt er bezoek van een pimpelmeezenpaar en een koolmeezenpaar, die 
elkaar nu den voorrang bij de kastjes betwisten. Ze zullen dus waarschijnlijk wel beiden 
bewoond worden, dacht ik zoo bij mezelf. De pimpelmeezen zijn zoo snugger om aan den 
bovenrand van hel linkermuurlje in onzen tuin onder het overstekend gedeelte nalezing te 
houden. Daar zit het natuurlijk vol spinsels van rupsen, spinnen en allerlei ander gedierte, 
dat een welkom hapje vormt voor onze kastjesbewoners. Hel is een koddig gezicht hoe 
telkens de koolmees en de pimpelmees elkaar verdringen. Hoe zal de oplossing zijn? Ik denk 
dat do koolmeezen in het nieuwe, de pimpels in het oude kastje belanden. De koolmeezen 
trekken na een kwartiertje af. De pimpels zijn daarentegen om halfelf nog in den tuin, voor 
hen is die omgeving reeds bekend. Zij hebben de oudste rechten. Nu volgt er een tijd, waarin 
ik geen aanteekeningen van mijn pimpels gemaakt heb. Ik maak hieruit op, dat er toen niets 
belangrijks viel waar te nemen, 

Toch weet ik me nog best te herinneren, dal ze gedurende een dag of veertien zich niet 
in onzen tuin vertoonden; zouden ze op de huwelijksreis geweest zijn ? Toen ik op 3 Mei in 
het kastje keek, lagen er tot mijn groote-vreugde 4 eieren in, hel eerste ei was dus waarschijnlijk 
gelegd op 30 April, want we kunnen wel aannemen, dat er eiken dag een ei gelegd wordt. 
Het nestje zag er van binnen keurig uil en de roodgespikkekle eitjes maakten een aardig 
effect; ik kan me best voorstellen, dat men in de verleiding komt om zulke mooie natuurvoor-
werpen mee te nemen, hoewel ik dit natuurlijk afkeur. Er mocht nu niet te dikwijls in het 
kastje gekeken worden, anders zou ik den vogel nog wegjagen. Het kostte me anders begrijpelijker
wijze heel wat moeite om mijn nieuwsgierigheid te bedwingen. Als ik nog eens een keer in 
het kastje kijk, protesteert het broedende wijfje met luider stem, ze jaagt mij den schrik op' 
het lijf met haar onverwacht geblaas. Dit is, zooals men waarschijnlijk wel weet, een zeer 
eigenaardige gewoonte van de pimpelmees. Ik had het verschijnsel wel eens meer waargenomen 
en wel bij een pimpel, die in een hollen knotwilg broedde. Als je er niet op bedacht benti 
schrik je er werkelijk van. Mijn geduld wordt nu op een zware proef gesteld, maar als ik 22 
Mei nog eens in het kastje kijk, liggen er acht onoogelijke, kale jongen in. Zulke jongen zijn 
eerst verre van mooi, het zijn slechts vormlooze vleeschklompjes, hulpbehoevende wezentjes. 

Ik besloot nu eens na te gaan hoe dikwijls ze gevoederd werden en maakte de volgende 
aanteekeningen daaromtrent: 

8 u. 1 min. voedsel gebracht; 8 u. 2 voedsel gebracht; 8 u. 8 andere vliegt uil hel kastje; 8 u/10 
voedsel gebracht; 8 u. 12 voedsel gebracht; 8 u. 20 voedsel gebracht; 8 u. 31 de eene oude 
vliegt er uit ; 8 u, 32 de andere oude vliegt er uit; 8 u, 32 een er in zonder voedsel; 8 u. 36 
voedsel gebracht, geen andere vliegt er uit; 8 u, 42 voedsel gebracht; 8 u. 43 voedsel gebracht, 
andere vliegt er uit; 8 u. 44 2e er ook uit; 8 u. 45 voedsel gebracht, blijft er in; 8 u, 55 
voedsel, de vogel vliegt er in, de andere er uit. 

's Middags toekende ik op: 
12.47 begonnen; 12.48 voedsel gebracht; 12.53 achter elkaar vliegen beide ouders er in met 

voedsel; 12.54 voedsel gebracht; 1.07 de kop v/h, jong verschijnt aan de opening, 't wordt 
blijkbaar ongeduldig; 1.08 er vliegt een oude vogel uit 1.09; de andere komt met voedsel; 
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1-12 de kop van het jong aan de opening; 1.14 eene er in, andere er uil met voedsel; 1.15 
andere er ook uit. 

De beide ouders waarschuwden elkaar niet als de eene op 't nest zat en de andere met 
voedsel kwam. Ze gingen er zoo nu en dan beiden uit, doch het wijfje keerde spoedig weer 
terug. Als ik in 't kastje keek bliezen de ouders. 

Eenige dagen later (27 Mei) vertoonen de jongen al duidelijk groei. De stompjes van de 
slagpennen beginnen door te komen, en doen zich voor als zwarte slekelljes. Dien avond om 
vijf minuten over 8 gingen beide ouders ter ruste, volgens mijne aanteekeningen. Op 3 Juni 
zijn de jongen geheel bevederd, ze liggen heel regelmatig in 't nest een in 't midden en 
de zes andere er om heen. Ze piepen nu reeds. 2 Juni kwam ik tegelijk erbij met de 
oude pimpelmees. Het beestje keek behoedzaam rond, voordal hij (zij) in de nestopening 
verdween. Het duurde geruimen tijd voor hij er toe kon besluiten om het er maar op te 
wagen, zeker omdat ik zoo naar hem keek. 5 Juni zijn de jongen flink groot en krijgen ze 
al hel uiterlijk van de oude. Een jong zit in den koker van hel nestkastje (het is z.g. »musschenvi-ij(( 
model Immering en van Tongeren) en piept steeds door. De ouders kunnen daardoor niet in 
het kastje zelf doordringen, en geven het voedsel (een wille substantie) aan het zoo even 
genoemde jong af. Het is echter niet uit te maken of voortdurend hel zelfde jong in den koker 
zit, het trekt zich soms terug en dan kan er natuurlijk wel een ander voor in de plaats 
komen, dat is zoo niet te zien. 

7 Juni, Dat was vandaag een heele consternatie. Het meezennest in den tuin is uitgevlogen. 
Drie jongen zitten in den tuin hevig te piepen en worden door de ouders gevoerd. Het is 
merkwaardig zoo'n instinct als de beestjes hebben om zich te verstoppen. Het zijn aardige diertjes, 
die moesjes, ze zijn echter nog niet heelemaal vlug; kunnen nog slechts wat fladderen. De 
oude zoekt o.a, voedsel in de roos bij onzen koepel en maakt zich waarschijnlijk verdienstelijk 
door de bladluizen te eten. De ouders gaan niet meer. naar 't kastje. De jongen hebben nog 
slechts korte vleugeltjes en zijn nog kaal onder de vleugels, een bewijs dat ze te vroeg 
zijn uitgevlogen. De reden daarvan wordt mij geopenbaard op den volgenden dag: Het 
nestkastje heb ik schoongemaakt, hel bevatte 2 stinkende doode jongen, geen wonder dat de 
andere het er niet in konden uithouden. 

9 Juni zijn de jongen vlug, ze gaan langzamerhand in de struikjes zitten en eindelijk gaat 
er een in de accacia zitten en komt tenslotte op hel dak van het nabij zijnde huis terecht. 
Den volgenden dag zijn ze allen verdwenen en is dus de geschiedenis van het nestkastje beëindigd. 

Wageningen. T. SCHELTEMA. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Oude gronden In Nederland. — Naar aanleiding van het artikel: «Oudegronden in Nederland» 

in de voorlaatste aflevering is Prof. Dubois zoo vriendelijk ons er op attent te maken, dat de 
pliocene kleilagen in Noord-Limburg (bij Swalmen en Reuver enz,, zie blz, 206) niet haan de 
oppervlakte koinen« maar door een dikke diluviumlaag bedekt blijven. Die oudere lagen 
zijn daar dus alleen waar te nemen waar ze in kleigroeven blootgelegd zijn, 

Volgens Prof. Dubois zijn de bedoelde kleilagen bij Swalmen en Reuver uil precies den
zelfden lijd afkomstig als de bekende klei van Togelen bij Venlo. J. Hs, 

Varia uit Denekamp, — Door dezen meld ik u, dat hier één Notekraker is geschoten 
en te Borne en te Losser een Kraanvogel, Vandaag kreeg ik ter prepareering uit Voorst, een 
lichtbruin eekhorentje, dat er uitziet, of het zoo bij den molenaar uil een meelzak komt. 

Zondag vond ik een 10-tal exemplaren van de niet in Destrée voorkomende paddestoel: 
Hygrophorus (Limacium) discordeus. 

Denekamp- BERNINK. 


