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duidelijk op een kleinen tijger of een panter. Natuurlijk wordt er nu op den 
roover geloerd, maar geschoten is hij nog niet. 

Het is overigens in jaren niet gebeurd, dat er in de onmiddellijke omgeving 
van Padang panters werden waargenomen. Een 30-tal kilometers hier vandaan 
in de Boekit wemelt het van tijgers en worden telkens buffels en geiten dooi
de ondieren weggehaald. De koningstijger zal op Sumatra niet gauw uitsterven. 

Nu heb ik van de grootere dieren wel het voornaamste verteld. Ik heb van 
de insecten nauwelijks gerept, want daarvan valt zooveel te vertellen, ook enkel 
van de Soorten die op ons erf voorkomen, dat ik dat liever maar in eene vol
gende bijdrage doe. 

Intusschen geef ik hierbij eenige kiekjes van ons huis en erf, om den lezer 
tenminste eenig idee te geven van de omgeving, waar al de genoemde interessante 
diersoorten haar vroolijke leventje leiden. 

Terwijl ik dit schrijf hoor ik overal vogelgeluidjes. De zon gaat achter een 
licht wolkengordijn schuil en het is bladstil. De Waringin heeft weer vruchten, 
daar in die //vogelsoos" tref ik wel kennissen; ik neem mijn kijker en ga een 
Zondagsch luchtje scheppen. Tot een volgenden keer! 

S. LEEFMANS, 

DE SCHILDVINK. 
E vink is een bij uitstek Hollandsche vogel. Onze voorvaderen 

kenden de meeste vinkachtige vogels vooral door de wreede sport 
der vinkebanen, die nu gelukkig afgeschaft zijn. De stadskinderen, 
die door de zoogenaamde beschaving van hun rechtmatig erfdeel, 
de natuur, zijn beroofd, noemen nog lederen vogel een vinkie, 

iedere bloem een roossie. 
Iedereen kan den vink in najaar en winter zien, genietend van de heerlijke 

beukenootjes, alle lanen en paden in de bosschen zijn door hem bewoond. Hijzelf 
Ujkt een levend stukje natuur, dat zich wonderschoon aanpast aan het herfst
landschap. Zijn blauwgroene, bruinroode en witte kleuren zijn in volle harmonie 
met de warme herfsttinten van het bosch, met zijn zachtgroene mosranden en 
schitterend witte of kleurige zwammen, daardoor ontdekt men nauwelijks het 
schoone vogeltje, vaak eerst bij het opvliegen. 

De vink heeft een opgewekt temperament, zijn vroolijkheid is spreekwoordelijk. 
Zij zijn gezellig van aard en reizen bij vluchten, wat ook iets levendigs aan hun 
wezen geeft. De echte vogel vriend kent den vink ook in de lente. Dan valt hij 
minder in het oog, maar is de kennismaking dubbel waard. Zijn nestje is een 
waar kunststuk, de nestbouw een heerlijk natuurgeheim. 

Dit voorjaar was ik weer zoo gelukkig het ontstaan van zulk een nestje 
van nabij waar te nemen. In een laan zag ik een schild vink vlug en vlijtig mos 
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Schilrlviiiknegt in lunrierkers. Foto A. BuiinET. 

van een boomstam afrukken en er mee wegvliegen. Ver ging hij niet, want steeds 
keerde hij als met een tooverslag weer terug. Ik trachtte hem te volgen met 
mijn oog, maar hij verdween 
zoo gauw in het geboomte, 
dat ik hem steeds kwijt raakte. 
Toch leek het mij, dat ik in 
een vork boven in een kweeën-
boom iets zag bewegen. Jawel, 
daar was het plekje. Beide 
vogels waren druk in de weer, 
het wijfje was aan 't bouwen, 
het mannetje sleepte. Zij zat 
in het nestje, dat pas zijn 
halve hoogte had en werkte 
met snavel en pootjes aan het 
oprichten der wanden. Soms 
draaide zij er voorzichtig in 
om, om de ronding te geven, 

, die zoo wonderlijk volmaakt 
is. Zij bouwden lustig voort, het was een genot om te zien, hoe dat nestje 
onder het werk opgroeide, saamgevlochten van spinnedraadjes, fijn mos en 

stukjes korstmos, alles tot een 
soort van stof verwerkt, zacht, 
sterk en warm. 

Het buitenste van het be
kertje was één van kleur met 
de takken waar het op rustte, 
men kon het haast niet onder
scheiden. Toen het broeden 
begon, was het nestje zoo diep, 
dat de vogel onzichtbaar was; 
alleen het staartje kon men 
met moeite bespeuren.Zij leunde 
het altijd heel listig tegen een 
tak, zoodat het niet uitkwam, 
Eindelijk wilde ik toch eens 
weten, hoe het met mijn vogel-
farailie stond. Ik nam eeh 
ladder en klom bij het nest, 
Gelukkig, er waren vijf kleine 
vogels met groote kuiven, zoo

als jonge schildvinken die hebben. Kort daarna was het nestje leeg en ik was 

Het schiMvinknest in de vlier. Foto A. BURDET. 
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dankbaar, dat het gezin zoo voorspoedig opgegroeid was. Beide ouders zijn zeer 
trouw voor hun jongen. Wij namen eens een broedsel waar, dat uitsluitend door 
den vader gevoed werd. Gedurende den broedtijd waren beide ouders aanwezig, 
maar het wijfje is waarschijnlijk omgekomen, kort nadat de eitjes uit waren, 
en zoo voedde het mannetje geheel alleen de heele familie op, wat lang geen 
lichte taak was. • 

Op het eerste onzer foto's ziet ge het prachtig, kunstig gemaakte nest en 

Snhildvink met bijmv vlugge jongen. 
(•'ntci A. BUllDKT. 

de mooie eitjes. Merkwaardig is het dat dit nest en zijn uiterlijk niet overeenstemt 
met de laurierkers waarin het gebouwd is. Op het tweede hebben wij een hoog 
geplaatst nest, heel vroeg in het voorjaar. De kleintjes komen het moedertje 
echt reikhalzend tegemoet, als een golf van hongerlijders. Het nest zelf stemt 
zeer mooi overeen met den beukenstam, waartegen het gebouwd is. Het laatste 
kiekje is van bijna vlugge jongen met hooge gele kuiven. Het nest had geheel 
de kleur van den vlierstruik, en was van stam en takken haast niet te onderscheiden. 

O. B. v, D. V. 

^ 
<%£> 


