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LEEKEPRAATJE. IL 

N A ^ ^ B " - ^ t ' E N achtereen bleven er merels nestelen in mijn klimop en zelfs bij vorst-en 
\ \ 5 2 l l / B ^ sneeuwdagen zagen wij tenminste hel wijfje in de nabijheid. Toch kwam er 

M ^ ^ | M j 7 j « / eenige verandering. Iu de latere jaren bleken de vogels meeren m e e r d e 
^2IBKsSM?| voorkeur Ie geven aan hooger gelegen nestplaals, zoodal hel feil van '| nesle-
^ajlM&MA len en jongen grootbrengen wel kon geconstateerd worden, maar de nesten 
'^W^HStSÈ zelf bleven builen ons bereik. Niet, dal wij de dioren verontrustten; doch er 

deed zicli iels nieuws voor. Aan den voel van den klimop werden af en toe uitwerpselen uu-
vonden, die wij eerst aan een hond toeschreven, doch bij 't wegharken van deze ongewenschle 
sporen, bleken ze heel wal anders. Eenigszins droog vertoonden ze skelet-deeltjos in ballen 
van haar. In den schemeravond hadden we al meermalen uil den klimop een vyrootcn oogtt* 
zien wegvliegen, zonder hem te herkennen. Nu echter ging een licht op. We hadden te doen 
met uilenballen en wildon wel eens op onze manier te welen komen, ol'hij iu onze weidestreek 
nullig of schadelijk te achlen was. Op de bekende manier, wceken en herhaald spoelen, hielden 
wij over bij een vijftal ballen in groote meerderheid spilsmuizen-schedelljes. Slechts een enkel 
vogelkopje (jonge lijster) en één veldmuisgebil. Twee winters en den lusschenliggenden zomer 
hielden wij dezen gast. De onderzoekingszin van een der buisgenoolen was zóó groot, dal bü 
een karweitje aan hel dak gebruik gemaakt werd van een der ladders en onze uil vóór schemer
avond de vlucht nam en veiliger schuilplaats zocht. Enkele maanden later kwam een der 
schoolkinderen met een dooden velduil in school. Vader had den vogel daags te voren — nog 
levend — op straal gevonden. Den daarvóór gaanden nacht wus er een hevige lubrieksbrand 
geweest en meerde toeschouwers haddon in den rook herhaaldelijk een «grooten vogelo zion 
rondvliegen. Zou onze uil daar zijn schuilplaats, die hem noodlottig word, gezocht hebben'.' 

Behalve het »sleepen<( van nestmateriaal, is het af- en aanvliegen om de jongen te voeden 
wel de meest merkbare actie van hel vogel-huisbouden, en interessant de misleidende manier, 
waarop de oudjes in beide gevallen hel nest naderen. Meermalen gaf ik er een kwartiertje aan, 
om zoo'n merel onder heg, heester of bloemplanlen met snelle, haastige bewegingen insecten 
te zien snappen. Met een dikken regenworm was sinjeur echter niet zoo gauw klaar. Meer
malen zag ik den gelen snavel bliksemsnel den holbewoner lieelpakken; maar deze, nog 
groolendeels in zyn gang gebleven, gaf den strijd niet op. Hij hield zich vast. De merel, niot 
van de leer dikt een half ei beter is dan een ledige dop, trok zijn buil niet stuk, maar hield 
vast zoo lang totdat de worm blijkbaar zijn kracht verbruikt bad, den strijd moest opgeven 
en in geen lijd in lijsler's krop verdween. Ja, die wormen bobben onder de vogels heel wal 
lielagers, wij kunnen echter aannemen dat hun lijden, wanneer ze een vogel ten prooi vallen, 
kort zal zijn. Meermalen zag ik echter in mijn tuintje ze in strijd met een kleinere, doch niet 
minder geduchlen vijand. De larve van den loopkever met zijn gebogen kaken, als die zijn 
kaken eenmaal in het wormen-lichaam geslagen heeft, dan laat hij zijn slachtoffer niet meer 
los, al kronkelt hel zich ook ontelbare malen. Ten slotte moeide worm ook hierdoor uitputting 
den strijd verliezen. 

Die struggle for life in de natuur is toch een wonder iels; de worm, zoo goed als de merel, 
heeft den drang tot instandhouding der soort en zorgt voor zijn jongen oven zorgvol, al ge
schiedt bet op minder merkbare wijze dan bij de vogels. De door groote wormen in de wormen-
gaatjes gelrokken blaadjes, veertjes, papiersnipporljes gaan lol verrotting over en trekt men 
ze er na een paar dagen uil, dan haalt men niet zelden kleine wormpjes mee naar lioven. 
Bij een niet druk begaan straatje zag ik de trechtervormige blaadjes wel tusschen de steenen 
uilsleken en haalde de kleine wormpjes omhoog. 

Niet minder interessant was mij hel volgen van hel spinnenbeslaan op mijn beperkt 
observalie-leiTein, In den nazomer en herfst werd ik ze het gemakkelijkst gewaar, die 
Dgriezelige» kruisspinnen met hun dik achterlijf en andere, die zorgvuldig hun balletje 
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— gesponnen zakje lot berging der eitjes — met zich meedragen, om het legen den winter 
in een muurvoeg, spleet of kiertje op Ie bergen. Als eenmaal 't Meizonnetje voor goed zijn 
kracht laat gevoelen dan begint zoo'n balletje Ie leven: 'l krioelt van een leger kleine gele 
spinneljes, eerst nog beschut door een gemeenschappelijk spinsel; maar spoedig zijn ze de wijde 
wereld in en in de eerste maanden hebben wij menschen nog geen last van die «griezelige» 
spinnen in den tuin. De kleine ucht-pooters werken nog maar op kleine schaal, verborgen 
onder en tusschen 't blad van heester en struik. Eerst in den nazomer loopen wij wel door 't 
web en voelen op hoofd of hals soms plotseling zoo'n dikkerd; maar hoe velen zijn er van 't 
broedsol in den loop van den zomertijd gesneuveld! De meerderheid zal wel een prooi van 
«de lieve vogeltjes* geworden zijn. Van »licf« gesproken, hoe kunstig en volhardend bij het 
maken van het web, hoe mooi geleekend, hoe bewonderenswaard de spin georganiseerd is, 
»lief« in de beleekenis, die wij er aan hechten kan zoo'n kruisspin niet genoemd worden. De 
Grieksche mythe van de driftige Arachne leeft nog in 't spinneleven voort. Hoe driftig fel 
schiet ze op haar prooi los en wikkelt die in haar spinsel of zuigt ze uit, wellicht een bewijs 
van haar min of meer verzadigd zijn. Ook de idylle van 't vogelleven, neslbouw en jongen 
grootbrengen door 't vogelouderpaar wordt gemist. Tol nog toe heb ik nog nooit anders 
gezien, dan dal elke nadering van 't mannetje hel wijfje in nijdig-driftig rukken deed uil-
barsten. Xantippe in optima forma! Dien indruk maakte zoo'n tooneeltjo altijd op mij. 

Dat er zelfs op een klein terrein heel wal verscheidenheid voorkwam in den loop van 't 
jaar, verraste mij zelf nog 't meest, toen ik er eenmaal acht op gaf. Het vorig jaar hoorde ik 
voor 't eerst den zanglijster een deel van zijn avondlied op 't schooldak zingen. Hij nestelde 
blijkbaar in een verder gelegen tuin met geboomte. Reeds een paar jaren te voren had ik 
hem in ons «Park" gezien en gehoord, waar hij vóór dien tijd niet voorkwam. Trouwens,dat 
«Park", een aanleg van 20 jaar geloden, bood mij al eens meer verrassingen. «De bevende 
Natuur" was nog maar enkele jaren oud en loen zag ik er toch zoo'n »vreemde vei-schijning" 
dat ik wel moest blijven slaan om vorm, vedorteekening zoo goed mogelijk op te nemen. De 
gele punten aan de staartpennen troffen mij 't meest en bleven mij maar door 't hoofd spelen. 

't Voornemen om in D. L. N. naar den vreemdeling te vragen bleef een voornemen, maar 
eenige maanden later verscheen in een der afleveringen een losse plaat met den pest-
vogel en ik herkende mijn onbekende. Maar om op eigen terrein terug te keeren, doortrek
kende paartjes kool- en pimpelmeezen waren vooral in voor- en najaar vaste verschijningen; 
een roodborstje was een trouwe wintergast, evenals een winterkoninkje. Den vorlgen zomer 
nestelde een baslerdnachlegalenpaar en bracht alweer een verrassing, voor mij allhans. -
In een der heeslergroepen stond een sering, die zijn bloemen gaandeweg al hooger en hooger 
droeg. Hij stond blijkbaar wat in de verdrukking. Bij het snijden van de eerste bloemtrossen 
bemerkte ik in den naasten heester oen klein vogeltje, dal ik nog niet kende en dal geluiden 
gaf, die ik als waarschuwings-signalen meende te moeten opnemen. Zooveel ornitholoog was 
ik al wel, dal ik door het blijven in mijn nabijheid tol neslbouw concludeerde. De volgende dagen 
werden de heesters herhaaldelijk l)cspied en loon na een paar dagen wederom seringen ge
sneden werden, bleek 't nestje in de sering zelf te zitten, 't Spreekt van zelf, dal wij de 
overige bloemen er aan gaven en dagelijks ons vergastten aan de geheimzinnige manieren 
van 't vogelpaartje. Al spoedig bleek het wijfje aan 't broeden, 't Mannetje zong in de naaste 
heesters en ving er de muggen en andere zomerplagen verrassend vlug weg. Natuurlijk was 
dit na 't uilkomen der jongen in dubbele male hel geval en voor wij er aan dachten, bleken 
de jongen rijp om de wijde wereld in te gaan. Nog maar enkele dagen scharrelde het gezel
schap in.de buurt rond en ik nam mij voor hot leege nest in de takken-vork, die het droeg, 
voor de verzameling uit te snijden. Het bleef de eerste weken echter alleen bij 't voornemen, 
ook al door hel feit dal in een vlak bij slaande Deutzia opnieuw genesteld werd. Het eerste 
nest zou ik later wel uitsnijden. Dat zon best kunnen «maar niet gaan», hadden mijn 
basterdnachlegalen blijkbaar gedacht; want toen ik mijn plan wilde volvoeren, was het zoo goed 
als verdwenen: 't was als uilgerafeld en het materiaal gebruikt voor hel tweede nesl. P. F. 


