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Enige jaren geleden beschreef ik in D,L.N. 
de invasie der Eidereenden, zoals we die 
herhaalde malen in het voorjaar meege
maakt hebben op The Inner Farne, een 
klein rotsachtig eiland een paar km buiten 
de kust van Northumberland gelegen. W e 
woonden daar bovenin een schilderachtige 
middeleeuwse toren en konden vanuit ons 
slaapkamerraam het doen en laten van 
honderden Eiders rustig gadeslaan. 
Niet minder boeiend dan de invasie der 
Eiders was hun vertrek in juni. De bont
gekleurde woerden bleven altijd maar kort 
aan land; anders dan in bv. de kolonies 
van IJsland hielden zij hun wijfjes maar 
hoogst zelden gezelschap wanneer deze 
eenmaal met broeden begonnen waren; in 
de loop van mei verdwenen ze allemaal, en 
vier weken lang was er dan in de eider-
eendenkolonie niet veel te beleven. De 
wijfjes zaten altijd erg vast te broeden — 
je kon ze met enige voorzichtigheid op het 
nest aanraken, en zelfs met de hand onder 
hen voelen om de eieren te tellen — en ze 
aten in die vier weken helemaal niet; alleen 
gingen ze eens in de twee of drie dagen 
tien minuten of zo van het nest om te drin
ken. Voordat ze daartoe het nest verlieten 
dekten ze de eieren altijd zorgvuldig toe 
met dons en het daarin vastgehaakte plan-
tenmateriaal. Dat was nodig ook, vanwege 
de Zilvermeeuwen, die op het buureiland 
(East Wideopen) broeden en waarvan er 
enkele altijd op de uitkijk waren naar 
eieren. Die Zilvermeeuwen gedroegen zich 
soms heel interessant: herhaalde malen 
namen we waar hoe er een door de eider-
kolonie heenliep, links en rechts grasjes en 
los plantenmateriaal oprapend en naast 
zich neergooiend. Als ze hierbij een nest 

vonden (wat tijdens de legtijd dikwijls ge
beurde maar later, toen de wijfjes haast al
door op de eieren zaten, natuurlijk veel 
minder vaak) dan moest op zijn minst één 
ei er aan geloven. Het grappige was dat 
zulke meeuwen de nesten zelf blijkbaar niet 
konden herkennen, maar wél geleerd had
den dat eieren onder de planten verborgen 
waren! 
Na vier weken broeden was het de wijfjes 
aan te zien dat ze een inspannende tijd 
achter de rug hadden. Ze waren mager ge
worden, en sommige waren bepaald slecht 
ter been. Het kwam zelfs wel voor. dat ze 
zo te zeggen in het gezicht van de haven 
strandden, d.w.z. de hele zaak opgaven 
juist voordat de eieren uitkwamen. W e 
zagen dit heel precies gebeuren bij één 
wijfje, dat in de „tuin" broedde, tien meter 
van onze voordeur af. W e kenden elkaar 
wederzijds goed, want we kwamen elke 
dag vele malen aan haar nest voorbij, en ze 
trok zich van ons allang niets meer aan. Op 
een dag zagen we haar opstaan van het 
nest, en met wankele schreden naar de 
waterkant lopen. Na elke vier-vijf passen 
zeeg ze ineen, en bleef amechtig liggen. 
Na een rustpoosje stond ze dan weer moei
zaam op en wankelde verder. Bij inspectie 
bleek ons, dat haar eieren zwaar aange
pikt waren; de kuikens piepten voort
durend. W e volgden haar eerst niet. om 
haar de terugkeer niet te bemoeilijken. 
Maar een half uur later zagen we dat ze 
nog steeds niet teruggekeerd was. Nog 
een half uur verstreek, en nog een, en nog 
was het nest onbezet. Tenslotte was het 
vijf uur, en in het gure weer waren de 
eieren sterk afgekoeld. De jongen piepten 
nog zachtjes. Mijn vriend Olaf Paris was 
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met hen begaan. „Dat kan zo niet hè. Daar 
moeten we wat aan doen." De daad bij het 
woord voegende, nam hij het hele donsnest 
op, zette het in een kartonnen doos, en nam 
het mee naar boven. Daar had Esther Gul
len juist het vuur aangemaakt. Een lauwe 
kruik werd onder de doos gelegd, een 
dekentje er over, en zo werd het geval 
voor het vuur gezet. Maar na het eten 
gingen we onder de wol en lieten het vuur 
uitgaan. Olaf had de oplossing echter al 
uitgedacht: de hele familie moest met hem 
mee in de slaapzak, wat met een beetje ge
duld en beleid net ging. Hij sliep die nacht 
niet al te best. Telkens als ik wakker werd, 
hoorde ik hem scharrelen, en zachtjes 
„kok-kok-kok" zeggen. 
De volgende ochtend bracht de beloning 
voor zijn zorgen. Vijf kuikens, al mooi ge
droogd, stonden parmantig in de doos, en 
keken vol belangstelling de wijde wereld 
in. Jonge eidereendjes zijn de prachtigste 
en aandoenlijkste wezentjes die je je voor 
kunt stellen, en wij konden er dan ook niet 
genoeg van krijgen naar ze te kijken. Maar 
ons verstand zei ons dat we daarmee toch 
heel voorzichtig moesten zijn. Eidereenden 
zijn, net als ganzen, uiterst gevoelig voor 
de eerste indrukken die ze van hun moeder 
opdoen en als je ze te lang bij je houdt, 
hechten ze zich zó aan je (als hun stief
moeder), dat ze daarna weigeren zich bij 

Fig. 1, Onder moeders vleugels. 
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een echte eidereendeiiioeder aan te sluiten. 
Als we niet oppasten, zouden we dus nog 
de hele familie moeten grootbrengen ook! 
Een allerleukst werkje, maar het bindt je 
wel aan huis. En aangezien we binnen de 
week zouden moeten vertrekken voor een 
lange reis, viel aan 't stiefmoederschap niet 
te denken. Het geluk wilde, dat juist dat 
seizoen Frank McKinney bij ons op het ei
land woonde, die een speciale studie van de 
Eiders maakte. Hij wist niet alleen elk nest 
te liggen, maar wist ook van elk nest hoe 
oud de eieren waren, en hij kon ons dus 
precies vertellen in welke nesten we die 
dag kuikens konden verwachten. En inder
daad, al gauw had hij een moeder met pas-
uitgekomen kuikens gevonden. Olaf en hij 
gingen met de doos er op af en schoven 
voorzichtig alle vijf jongen bij die moeder 
onder. Ze protesteerde niet; de kuikens 
evenmin, en twee uur later mochten we het 
genoegen smaken, de eend met haar dub
bele gezin naar zee te zien wandelen, waar 
ze met het hele gezelschap van wal stak. 
Aangezien Eiders hun jongen niet voeren, 
maar alle jongen hun eigen kostje opschar-
relen, maakte deze verdubbeling van het 
aantal monden de spoeling niet dun — wat 
bv. bij zangvogels wél het gevolg zou zijn. 
Dat van-land-steken is de climax van het 
seizoen, en het is meteen het abrupte einde. 
W e hebben het vele malen gezien. Wan
neer de kuikens uitkomen, blijven ze eerst 
rustig onder de moeder opdrogen. Zo'n 
moeder verried ons meestal dat haar kui
kens aan het uitkomen waren, want tegen 
die tijd ging ze ijverig haar veren met het 
vet van de stuitklier inwrijven. Telkens 
werd de snavel op de stuit gedrukt, en dan 
ging de kop er met rollende bewegingen 
overheen; daarop werd dan met kop en 
snavel vooral de buikzijde ingevet. 
Al gauw begonnen de kuikens roerig te 
worden. Ze stonden telkens op — waarbij 
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Fig. 2. Twee families op weg naar zee. 

ze hun moeder dwongen, ongemakkelijk 
half op te staan — en het duurde niet lang 
of er stak hier en daar een kopje met pien
tere kraaloogjes naar buiten — soms voor 
de vleugel, of plotseling opduikend tus
sen de borstveren, soms ook achter de 
vleugelpunten van de moeder (fig. 1). De 
jongen waren dan druk bezig, zich het 
dons te poetsen. Daarmee gingen ze een 
uur of wat door, totdat alle stukjes van de 
veerhulzen afgevallen waren, en het dons 
mooi schoon en wollig was. Dan ontwaakte 
hun belangstelling voor de buitenwereld 
pas goed. Ze begonnen met wankele stap
jes om hun moeder heen te lopen, poetsten 
haar veren inplaats van hun eigen dons 
ook af en toe (naar het leek: bij vergissing) 
en trachtten tenslotte, op haar rug te klim
men. Daarbij begonnen ze ook aan de om
ringende planten te pikken; het was me 
nooit mogelijk om te ontdekken of ze daar
bij soms kleine insekten opnamen. De moe

der zat steeds opmerkzaam om zich heen 
te kijken en zodra er gevaar was (bv. wan
neer wijzelf te dicht bij het nest kwamen) 
uitte ze een nadrukkelijk „króó", en dan 
verdwenen de kuikens snel onder haar, 
Een moeder zittend op haar kuikens trok 
altijd grote belangstelling van de kant van 
andere Eiders. Wijzelf konden een uitge
komen broedsel al van verre herkennen aan 
het aantal losse Eider-wijfjes dat er in een 
kring omheen zat. Dat waren wijfjes die 
zelf geen nest hadden; óf jonge dieren, óf 
(we denken: meestal) wijfjes die hun eigen 
broed verloren hadden. Frank McKinney 
gaf deze bezoekers de passende naam van 
„tantes". De tantes werden blijkbaar aan
getrokken door de kuikens. Maar als een 
kuiken het in zijn hoofd haalde, om op de 
tante toe te lopen, dan bleek dat haar moe
derlijke neigingen toch niet heel intens 
waren; ze ontweek het kuiken dikwijls en 
pikte er soms op een eigenaardig geremde 
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wijze naar. De moeders zelf waren ook niet 
erg op de tantes gesteld: wanneer er een 
dichter dan een halve meter naderde, werd 
ze weggepikt, 
Na een paar uur begon de moeder onrustig 
te worden. Ze stond af en toe even op, 
maar ging in den beginne dadelijk weer 
zitten. Al gauw echter verliet ze het nest. 
Ze deed aarzelend een paar stappen, maar 
ging dan weer zitten. Dat was voor de kui
kens een onweerstaanbare prikkel om haar 
te volgen. Nog wankelend, maar al duide
lijk flinker ter been dan een uur eerder, 
volgden ze haar, en na luttele minuten was 
de familie weer verenigd. Lang duurde de 
rust echter niet, en weer wandelde de moe
der een eindje weg. De kuikens volgden 
weer. Even later voegden de tantes zich 
ook weer bij hen, steeds op een veilige af
stand blijvend. Dit herhaalde zich nog één
tweemaal, en dan begon de werkelijke trek. 
Langzaam wandelde de moeder voorop, en 
de kuikens volgden haar, al sneller en snel
ler (fig. 2). Dit is de tijd, waarin de kui
kens hun eigen soort leren kennen, zoals 
door de Finse onderzoeker Fabricius is 
vastgesteld. In een paar minuten hadden 
ze, gevolgd door de tantes, een honderd 
meter afgelegd. Tegen die tijd hadden ze 
gewoonlijk een waterpoel bereikt, en hier 
stopte dan de karavaan. En dan was het 
prachtig om te zien, hoe de kuikens tewater 
gingen, Eén voor één plonsden ze er in, en 
begonnen te zwemmen. Geen spoor van 
„ongeoefendheid" vertoonden ze nu, heel 
anders dan bij het lopen, dat kennelijk een 
periode van verbetering doormaakte. Ze 
zwommen, en doken, dadelijk perfect! 
Hier bleef het gezin een of enkele uren. 
Na een tijdje van energiek zwemmen en 
duiken gingen allen aan de kant zitten en 
poetsten zich (fig. 3). 

En dan kwam het werkelijke vertrek. Op
eens ging de moeder weer lopen. Als er 

meer dan één gezin in de plas was, vertrok
ken alle gezinnen dikwijls tegelijk. Linia 
recta ging het nu op de zee af. Verschillen
de gezinnen volgden verschillende route's. 
De meeste Eiders broedden dicht bij de 
lage, zwak glooiende oever van het eiland. 
en deze gingen allemaal naar deze oever. 
Maar moeders, die dicht bij het 20 meter 
hoge loodrechte basaltklif broedden, zetten 
koers naar dit klif. Toen we dat voor het 
eerst zagen verwachtten we een ramp. Hoe 
zouden de kuikens ooit daarlangs naar be
neden komen? Vol spanning wachtten we 
af wat er gebeuren zou. Wel, de moeder 
sprong eenvoudig omlaag, half vliegend, 
half vallend, en wachtte kokkelend be
neden. En tot onze verbazing sprongen de 
kuikentjes zonder de geringste aarzeling 
blindelings achter haar aan! Sommige vie
len vier meter, sommige nog dieper om
laag, voordat ze op de harde rots vielen. 
Met een smak kwamen ze daar aan Ze 
stonden meteen weer op en sprongen par
does weer. En zo, als een beekje dat een 
waterval vormt, rolde de hele familie in 
enkele seconden omlaag, en voordat we het 
wisten zwommen ze met hun allen op de 
deinende zee (fig. 4) . Meteen zwommen 
ze dan weg van het eiland, naar het vaste
land, twee kilometer weg. 
W e zagen dit vele malen gebeuren, en bij
na altijd ging het goed. Maar soms kwam 
een kuiken ongelukkig terecht, en bleef dan 
even versuft liggen, of het zwom een tijdje 
in cirkels rond. Zolang zo'n kuiken geluid 
gaf, bleef de moeder in de buurt, en dik
wijls kikkerde het jong gauw op en voegde 
zich bij het gezin. Soms ook kwam een 
kuiken in een rotsspleet terecht, waar het 
zich niet uit kon bevrijden. De moeder bleef 
dan een tijdje beneden wachten, maar we 
weten niet hoelang ze dat zou volhouden. 
want als we zoiets zagen, grepen we altijd 
in, en wierpen het kuiken in zee. Dat red-
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de de situatie meestal. Enkele malen ook 
was een Zilvermeeuw ons te gauw af en 
had het kuiken met de snavel gegrepen 
voordat we het konden verhinderen, en dan 
was het met het peutertje gedaan. 
Esther en Mike Cullen konden eens het 
genoegen smaken, een kuiken nog net van 
dit lot te redden. Ze zagen een familie 
over de rand van het klif verdwijnen, en 
na enkele minuten weer op zee verschijnen. 
Maar terwijl ze eerst vijf kuikens gezien 
hadden, bleken er bij de moeder nog maar 
vier over te zijn. Zij bleef trouwens ook 
aarzelen, telkens terugkijkend naar het 
land, en de Cullens begrepen dat er één 
kuiken op het klif in moeilijkheden geraakt 

moest zijn. Dat was ook duidelijk uit de 
belangstelling die een overvliegende Zil
vermeeuw plotseling toonde; hij begon te 
cirkelen, steeds omlaag turend naar de 
rotswand. Snel klauterden de Cullens om
laag en inderdaad vonden ze het vermiste 
kuiken in een spleet. Bij hun nadering was 
de moeder echter al een eindje van het 
eiland weggezwommen. Snel overlegden de 
Cullens. Zouden ze het kuiken achter de 
moeder aangooien, op gevaar af dat de Zil
vermeeuw het zou grijpen? Ze besloten, 
het er op te wagen. Met een wijde zwaai 
wierp Mike het arme ding zo ver als hij 
kon. Met een smak kwam het op het water 
terecht, en was kennelijk ietwat „groggy", 

Fig. 3. Drie gezinnen en een „tante". 
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Fig. 4. Kuikens, moeders en ..tantes na 
de grote sprong. 

Het bestuderen van het gedrag der 
dieren in de vrije natuur, is niet alleen 
boeiend, het heeft ook vaak een grilllig 
verloop met geheel onverwachte wendin
gen. De natuur schijnt immers heel vaak 
zelf tot experimenteren over te gaan door 
de dieren te plaatsen in de meest curieuze 
omstandigheden. Waarnemingen van der
gelijke situaties hebben vaak een lang tijds
verloop tussen zich, soms echter volgen 
ze elkaar verrassend snel op. Ditmaal zat 
er een staartje aan een waarneming ten op
zichte van de voortbeweging van Limax 
maximus, een geval dat van heel dichtbij 

want het begon in cirkels rond te zwem
men. De moeder kwam terug, met de 
andere vier kuikens dicht achter haar aan. 
Ze was echter nog een heel eind weg, toen 
de Zilvermeeuw al omlaag begon te glij
den. Met een wanhopige laatste poging 
sprongen Mike en Esther op, zwaaiden 
met de armen, en uitten een afschuwelijke 
schreeuw. Dit hielp; de Zilvermeeuw vloog 
weer omhoog. Maar even later kwam hij 
weer. en weer moesten de Cullens hun 
dreiggeschreeuw aanheffen. Weer schrok 
de meeuw terug. En intussen was de moe
der naderbij gekomen, en juist begon het 
kuiken ook weer normaal te zwemmen. 
Even later waren allen verenigd, en toen 
de Zilvermeeuw weer naderbij kwam, bal
den alle kuikens zich veilig in de „gevaar-
schaduw" van de moeder samen, die zelf, 
opstaande in het water, de meeuw afweer
de. Daar had deze „niet van terug", en hij 
droop af. Het kuiken was gered! 

verband hield met het kort geleden door 
ons geschreven artikel over: een slak die 
op haar tenen loopt (D.L.N. aug. '57). 
Er ligt achter onze school een grindpad. 
De onderwijzeres maakte mij opmerkzaam 
op een bijzonder grote grijze met strepen en 
vlekken getekende slak, die ze daarover 
zag voortkruipen. Het was natuurlijk een 
Limax maximus. De wijze, waarop deze 
over het grind kroop, trok mijn aandacht. 
In plaats van het lichaam met de glooi
ingen van (en tussen) de steentjes te laten 
meebuigen, verkoos de slak zich alleen te 
„hechten" op enkele ongeveer in één lijn 
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