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echter de levensomstandigheden ongunstig worden, dus bij droogte, is er kans 
dat er kapsels gaan optreden. Immers, de alsdan gevormde sporen zullen 
het voortbestaan der soort verzekeren, als onverhoopt de moederplant door de 
droogte te gronde zou gaan. In deze meening wordt ik door twee feiten 
gesterkt: 1°. door de plaats, waar ik mijn Fontinalis aantrof. Dit was nl. in een 
breeden grepael aan den kant van den weg, die nagenoeg droog lag. Hier 
groeide, bevestigd aan een boomwortel, mijn bronmos. De conditie: eerst vocht, 
later uitdroging, was hier derhalve aanwezig. Maar 2». steunt mijn veronderstelling 
op den bouw van de kapsels zelf. Deze bezitten nl. een dubbel mondbeslag. 
Hieronder verstaat men, zooals bekend is, de rij tandjes, waardoor het sporen-
doosje blijkt afgesloten, indien het dekseltje is afgevallen. En nu is 
de werking van het mondbeslag der moskapsels deze, dat de tandjes, 
die zeer hygroscopisch zijn, het geleidelijke uitstrooien der sporen bij 
een geschikte weersgesteldheid bewerken. Wanneer Fontinalis nu in 
het water kapsels vormde, zou bij dit mos het mondbeslag in het 
geheel geen zin hebben. Immers, de tanden, die steeds in denzelfden 
vochtigheidstoestand bleven verkeeren, zouden zich niet bewegen en 
hun bestaan zou derhalve totaal nutteloos zijn. Vooral om deze /^Vfc***2 

laatste veronderstelling geloof ik stellig, dat men kapseldragende -T—^ 
Fontinalis alleen heeft te zoeken in plassen of greppels, die 's zomers Bm afionder-
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droog komen te liggen, maar gaarne zou ik de ervaringen van (vergroot). 
anderen te dezen opzichte vernemen. 

De bronmoskapsels zijn curieuze dingetjes, mooi elegant van vorm en fraai 
groen en bruinrood van kleur. Ze bezitten nagenoeg geen steel en zijn omhuld 
door een aantal, dakpansgewijs over elkaar heenliggende, kleine blaadjes. Naar
gelang van groeiplaats, bodemhoogte en tal van andere factoren schijnt Fontinalis 
enorm te varieeren. De door mij geteekende kapsels verschillen bijv. nog al van 
de op Blz. 103 en 104 van Heft 14 van Pascher's Süssivasserflora afgebeelde 
exemplaren. Toch heb ik mijn schetsjes zoo nauwkeurig mogelijk gemaakt. 

L. DORSMAN GZ. 

HET MERELNEST. 
Hoe kunnen we dat bekijken? 

E ornithologie beweert wel eens, dat de Merel van origine een 
holenbroedster is. Ik aanvaard deze meening, hoewel de argumen
ten, die voor deze stelling worden aangevoerd, misschien even 
goed kunnen dienen voor de tegengestelde opvatting, namelijk, dat 
de Merel een holenbroedster gaat worden. In dit opstel huldig ik 

de eerste opvatting, maar wie daarin niet mee wil gaan, kan de volgorde van de 
aangebrachte verschijnselen omkeerende, toch hun onderling verband erkennen, 
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Alvorens daarover te beginnen, vraag ik eerst de aandacht voor een algemeen 
geldenden regel: 

Wanneer men dicht bij elkaar 2 nesten vindt van dezelfde vogelsoort, dan 
vertoonen die gewoonlijk een zoo sterke overeenkomst, in vorm, kleur en constructie, 
dat wij — ook al ontbreken verdere aanwijzingen — vaak reeds alleen hierdoor 
worden gedwongen één maker of maakster daarvoor aan te nemep. En vinden 
we het volgend jaar daar ter plaatse weer datzelfde nest terug, dan herkennen 
we daarin dikwijls weer het oude nest en vinden dus een nieuw bewijs, dat de 
vogels elk jaar naar hun zelfde terrein terugkeeren. Natuurlijk gaat dit 
herkennen bij alle nesten niet even gemakkelijk, omdat we de typeerende onder
scheidingsteekenen nog niet hebben loeren vinden. Ik bepaal me daarom in dit 
opstel tot het veel te vinden Merelnest, hoewel ik bij andere nesten, zelfs 
die welke in de nestkastjes liggen, hetzelfde verschijnsel van individueelen bouw 
heb kunnen opmerken of eigenlijk gezegd z\jn 't alweer de nestkastjes geweest, die 
me het eerst tot het onderscheiden van het individuëele hebbeu gebracht. In de 
nestkastjes zit dat dan bijna uitsluitend in het gebruik van het eigenaardig 
materiaal, wijl van een eigen vorm of constructie hier geen sprake kan zijn. 

Zooals ik zei, bestaat de overeenkomst dier nabij elkaar gevonden nesten in 
vorm, constructie en kleur. Het gebeurt honderden malen, dat het tweede 
Merelnest slechts enkele meters van het eerste verwijderd ligt. Welnu, neem 
eens twee zulke nesten en leg die naast elkaar en zie eens of die ook congruent 
zijn ? Het feit wordt voor den waarnemer nog interessanter, wanneer hij die 
overeenkomst soms tot zelfs in kleinigheden ontdekt. 

Natuurlijk zijn de holten altijd even groot, omdat die gevormd worden door 
draaiing van het vogellijf in het aangebrachte materiaal. Maar ook de wanddikte 
en de hoogte van de twee nesten zijn dikwijls gelijk. Ook de kleur is dezelfde, 
en dit is belangwekkend, omdat tusschen het bouwen van beide nesten een 
zekere tijdsperiode ligt, en voorzoover het gebruikte materiaal levend was, dus 
een kleurverschil zeer licht zou kunnen optreden, althans als beide keeren het 
zelfde materiaal gebruikt werd. Als desniettemin de kleur — met name de 
kleur van den binnenwand— vrij nauwkeurig dezelfde is bij onze beide nesten, dan 
moet daarvoor een reden bestaan. Op dit oogenblik ligt de bespreking daarvan 
buiten m'n bedoeling. 

Ik meen nu voldoende te hebben toegelicht, hoe, volgens mijn waarnemingen, 
elke Merel haar eigen herkenbaar nest bouwt en als die herkenbaarheid in vele 
gevallen moeilijk is, dan wordt ih moeilijkheid misschien opgeheven, als we de 
kenmerken van de eieren, die er in htgsa nog ter hulp kunnen nemen. 

In dit opstel wil ik me verder tot een zeker onderdeel van den nestbouw 
beperken, namelijk tot den mechanischen bouw van het nest; een terrein, waarop 
verschillende waarnemers elkaar zeker 't gemakkelijkst zullen kunnen verstaan, 
om te beginnen hierin, dat de wetten van de zwaartekracht, van elasticiteit en 
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stabiliteit, kortom alle mechanische wetten, zich aan den vogel voordoen als aan 
ons. Dan zijn we 't ook direct hierover eens, dat het bouwen van nesten in holten en 
op steuavlakken gemakkelijker is dan op horizontale steunlijnen en op deze weer 
gemakkelijker dan 't bouwen op verticale lijnen, welke we steunpwwfen zullen 
noemen. En wie dan bijgaande teekeningen, schema's beziet, zal bevinden, 
dat ik daarbij de voorkomende vormen, van de gemakkelijke tot de moeilijke 
bouwconstructie, in hun ^natuurlijke* volgorde heb geconstrueerd, en dus den 
weg, waarlangs de Merel zich van half holenbroedster tot vrij nestbouwster heeft 
ontwikkeld, ongeveer heb aangewezen. De overgang van type 5 op 6 is nog 
al groot, maar ik heb er toch geen duidelijken typischen tusschenvorm voor 
kunnen vinden. Als mijn typeering werkelijk volledig is moet elk nest tot één 
van deze typen, of tusschen twee er van kunnen worden geplaatst. Dat kan 
een enkele maal nog wel eens moeite geven. B. v. het nest op bijgaande foto, 
dat steunt tegen een stammetje en 't daarom heen gebouwde kippengaas? 

„ 'k Zou 't plaatsen tusschen vorm 1 en 2, Waar te plaatsen de nesten, die 
op zuivere platte vlakten liggen, b.v. op nestkastjes of op horizontaal afgezaagde 
takken van voldoende dikte, welken vorm ik vaak heb ontmoet? Me dunkt, deze 
bouw ligt tusschen de vormen 3 en 4. 

Het is van belang op te merken, dat vlechtwerk tot bevestiging van het 
nest niet voorkomt. Men trekt een Merelnest altijd in z'n geheel uit, maar 
bemerkt daarbij dikwijls, dat wel een ander middel ter bevestiging is gebruikt. 
Het ruim van klei of leem voorziene eerst aangebrachte materiaal wordt tusschen 
de steunlijnen gelegd en daar doorheen gedrukt. De klei wringt zich daarbij 
eenigszins om de steunlijnen heen, puilt er tusschen door en behoedt, als hij 
droog en hard geworden is, het nest tegen uitvallen. En dat is dan ook, voor 
zoover my bekend, het toppunt van ontwikkeling dat de Merel heeft kunnen bereiken. 

Alvorens nu verder te gaan met deze wijze van bestudeering, kunnen we 
eerst even opmerken, dat ze ook voor andere vogelsoorten kan worden toegepast, 
b.v. een vrij wel analoog geval vinden we in den Grauwen Vliegen vanger; bijna 
al de vormen vinden we terug te beginnen met den eersten. Het ligt dan niet in 
den grond, maar in boomstammen, muurgaten of nestkastjes. De tweede vorm — 
zonder overdekking, althans zonder directe overdekking, ligt in kokosnoten, 
bloembakjes, hangers van petroleumlampen enz. enz. Uitsluitend tusschen verticale 
steunlijnen herinner ik me niet ooit een nest te hebben gevonden, wel op steun-
vlakken. Eenmaal heb ik gemeend, dat een blad door middel van een rank aan 
't nest gevlochten was, maar de rank kan ook in 't nest zich hebben vastgehecht. 

In elk geval, liggen tusschen de nestwijzen van de Merel en die van den 
Grauwen Vliegenvanger geen werkeiyke verschillen; de Merel gaat alleen verder 
in de door ons aangenomen evolutie. De Vliegenvanger gebruikt dan ook geen 
betere middelen tot vasthechting dan de wrijving i). 

l) Mij is bekend, dat een Vliegenvanger zijn naar beneden gevallen nest in z'n geheel weer 
ter plaatse bracht. Die arbeid kostte eenige uren. 
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En nu zijn er twee andere verschijnselen, die bij beide vogelsoorten ook vrijwel 
parallel loopen. In de eerste plaats betreft dit hun eieren. De grondkleur van 
beide eiersoorten is blauw bij beide min of meer, tot zelfs geheel overdekt met 
een bekleuring. Het Merelei is soms geheel overdekt met bruin of grijs, dat van 
den Vliegenvanger met grijssteenrood. De tweede overeenkomst bestaat in de 
kleurkracht of kleurtoon van hun kleed. Het wil mij namelijk bij onze zang-
vogels voorkomen, dat naarmate een vogelsoort zich verder van de holenbroeders. 
leefwijze of broed wijze verwijdert z'n kleurtoon verzacht, d.w.z. meer gaat 
naderen naar neutrale kleur, grijs. 

De overeenkomst tusschen beide genoemde vogelsoorten, die overigens in 
leefwijze sterk verschillen, bewijst, dat we 
hier een verschijnsel van meer algemeene 
beteekenis op 't spoor zijn. Ik zie reeds bij 
andere vogels, die eveneens blijk geven hun 
holenbroeders-afkomst nog niet geheel te 
verloochenen, soortgelijke verschijnselen. 

Gewapend met de beschreven beschou
wingswijze zullen verschillende vreemde 
nestwijzen eenvoudig te verklaren zijn. 
Een nest in een schoen, pomp, brievenbus, 
kan, ketel enz. enz., kan dan ook niet 
anders zijn dan of van een holenbroeder of 
van een vogelsoort, die daarvan nog niet 
ver verwijderd is. Een vink — om eens 
iets te noemen — zal zulke dingen nooit 
in zijn hoofd halen. 

Een ander feit krijgt nu ook beteekenis: 
In de gaasbeschermingen vond ik niet alleen 
Merelnesten, maar ook Zanglijster, Hegge-
musch en Winterkoninkje. Behalve de 
Zanglijster zijn dat alle vogels, die ook dood of slapende in de nestkastjes 
gevonden zijn! Het slapen in nestkastjes wijst dus ook op de vroegere leefwijze 
van den vogel. Ook hier hebben we b.v. nooit een vink aangetroffen. Om 
overwegende redenen, die ik in een kort bestek niet kan ontvouwen, meen 
ik Ekster, Fitis, Staartmees, Winterkoninkje, ook Tjiftjaf e. d,, tot de holen-
broedsters te moeten rekenen. Het komt mij bij deze groepeering ongemotiveerd 
voor, verschil te maken tusschen door de natuur en door den vogel zelfgebouwde 
holen, al staat de laatste bouwvorm mechanisch veel hooger. 

Ten slotte willen we een oogenblik besteden aan de vraag of onze wijze 
van nestbeschouwen tot nieuw onderzoek kan leiden? Dit is werkelijk niet 
onmogelijk. Immers, ze plaatst ons direct voor de vraag, of één vogel altijd 
dezelfde mechanischen bouw levert. Ik ben op dit oogenblik niet in staat, hierop 

Merelnest. 
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een antwoord te geven. Verder dan een door enkele feiten gesteund vermoeden 
heb ik 't nog niet kunnen brengen. Ik ga daarbij uit van de meening, dat de 
aard van nestbouw behoort tot de typische eigenschappen van den vogel, die 
zich zal voortplanten van geslacht op geslacht op de wijze zooals door 
Mendel is aangetoond. Het is daarbij ingeval van nood zoowel mogelijk, dat 
een individu tot een iet of. wat anderen nestvorm zal komen, dan zijn aanleg 
hem ingeeft, als dat hij terugkeert tot zijn ouderen vorm (atavisme). Door zijn 
nestvorm voert de soort even goed den strijd tegen de natuur als door de 
bekleuring van zijn ei, en nog door verschillende andere dingen, zooals ik over 
eenigen tijd overtuigend hoop te kunnen aantoonen. 

Terugkeer tot een vroegere nestwyze heb ik meer dan eens gezien, ook 
pogingen daartoe. Ik had een nestkastje opgehangen voor een Merel. Een gewaagde 
gedachte? 't Was een half holenbroedersvorm, ongeveer zooals die aan Vliegen-
vangers worden aangeboden, maar grooter. En zie, op een vroegen morgen bracht 
een Merel er haar nestmateriaal in! Ik heb mijn eigen waarneming betwijfeld! 
Toen er een voldoende hoeveelheid materiaal aanwezig was, moest de nestholte 
worden gevormd, en dat ging niet! Hij draaide links en dan weer rechts maar 
kwam niet rond, want telkens stootte de lange staart tegen den achterwand van 
't nestkastje. Toen liet ze haar bedoeling in den steek en bouwde elders. 

Dat onze beschouwingswijze resultaten zal opleveren, wanneer een zeer 
groot aantal waarnemingen wordt verzameld, is wel bijna zeker. Wanneer in 
een streek een 100-tal waarnemingen — liefst nog meer — worden verzameld en 
ingedeeld op de door mij aangegeven schaal dan zal één der vormen in de 
meerderheid zijn, andere in een minderheid, waarvan het verloop ongetwijfeld 
zijn beteekenis zal hebben. 

Wageningm. • G. "WOLDA. 

DE ÈANDLOOPER. 
K had al zoo lang tusschen de roode steenanjertjes gezeten, dat de 

insecten geen erg meer in mij hadden. Die zijn toch heel wat gemakke
lijker te benaderen dan vogels. Je moet al heel stil liggen en goed 
gemaskeerd zijn, om door de vogels onopgemerkt te blijven. Ze kennen 
een mensch als mensch en in negen-en-negentig van de honderd 

gevallen als een te vreezen persoonlykheid. Daar is bij de insecten over het 
algemeen geen sprake van. Soms lijkt het, alsof de honigbijen wel erg zouden 
hebben, vooral in de buurt van hun korf, maar op stuk van zaken zien die in 
den mensch dan toch niet anders dan een storende omstandigheid in hun huis
houding, een ding dat hun in den weg staat bij het af- en aanvliegen of een 
nieuw voorwerp, dat het landschap in de buurt van de korf een ander aanzien 


