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Baden, droogzwemmen en

schijngevechten

De Houtduif zet vaak óen vleugel als een zeil omhoog en probeert

opzij te hellen, om zo ook onder de vleugel nat te worden.

We hebben in de tuin een deksel van een vroegere wasketel inge-

graven en de bodem met grint bedekt. Het water blijft dan schoner

en de vogels glijden niet uit, ook bij plastik badjes helpt dit.

laatst was de Merelvrouw er enthousiast aan het ploeteren toen

er het Heggemusje aankwam. We hadden haar zelden in de vijver
zien baden. Nu ze de Merelvrouw zo bezig zag, kreeg ze er ook zin

in, maar. zie durfde er niet bij. Toch probeerde ze de spattende

druppels op te vangen en maakte daarbij driftige vleugelbewe-

gingen.
Toen de Merel er genoeg van had, ging het Heggemusje maar even in

het water,- alsof ze het alleen toch ook te griezelig vond. Van

een jonge -Zanglijster zagen we ongeveer hetzelfde. Ook die bleef,
tot hij in het had kon, in het natte gras ploeterbewegingen maken.

Op 19 februari j.l. zag ik een Koolmeesje hetzelfde doen in het

natte gras. hoor de zachte winter is het gras hier en daar hoog

en is het nat. Het meesje ging alle hoge plekjes af, onderbroken

door af en toe uitschudden en poetsen in de heesters. Toch was

het bad vrij maar hij vond dit zeker prettig.

Het zonnebaden zien we veel bij de Merels. Met een grasrandje als

steuntje ih de rug, of gewoon plat, kunnen ze in de gekste hou-

dingen liggen, de veren opgezet, om de zon toegang te verlenen

tot de parasieten, waarvan de broedende vogels er volop hebben.

Toch kan'zo'n heet zonnebad niet te lang duren, dat verdraagt een

klein dier niet. Wel schijnen sommige vogels,, bijvoorbeeld Eksters,

grote hitte onder de vleugels zó prettig te vinden, dat men ze -

in een volière - kan leren een brandende luciefer met de snavel

even onder de vleugel te houden. Ook met het doel de parasieten te

vernietigen?

Spreeuwen stoppen soms mieren tussen de veren. Blijkbaar doen

dieren instinktmatig wat goed voor hen is.

Van schijn-baden naar schijn-vechten is maar een stap.

Laatst -waren er twee Turkse tortels op een voerplaatsje van de

Merelman.

Hij durfde"-ze niet aanvallen, wel leverde hij hevig slag onder te-

gen het hek, waar hij, vlak bij de tortels, als een gek heen en

weer rende, verwoed pikkend.

Andere vogels, zoals duiven, Merels, mezen, Roodborstjes,
Spreeuwen, Zanglijsters en ook mussen baden graag in water, dat

niet dieper mag zijn dan 10 centimeter, bijvoorbeeld aan de

vlakke of glooiende oever van een vijver of op een plat dak. We

zagen een leeuwerik een bad nemen bij een drukke overweg in een

plas tussen de wachtende auto’s. Vogels baden vaak als het zacht-

jes begint te regenen.

Vogels baden graag, zelfs hoenderachtigen en ook mussen en

Winterkoninkjes kunnen uren in het zonnetje zitten in een kuiltje
in het mulle zand. Ze raken dan heel wat luizen en mijten kwijt,
vooral als we wat derrispoeder over het zand strooien.
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Het was of hij wou zeggen: "Zie je wat een vechtersbaas ik hen
?

ga er maar gauw vandoor!" Gelukkig voor hem deden de tortels dit

ook.

Minder suksesvol is tot nog toe onze oude Merelvrouw, Mina, die

elk jaar in onze kleine achtertuin gevestigd is. Er is een jonge

Merelvrouw, die in een hoek steeds 2 meter ver naar “binnen loopt.

Er zijn hevige gevechten geleverd en “blijkbaar heeft de rechtma-

tige eigenares die verloren. Ze loopt wel op de indringster af,
die gaat even terug, maar komt dan meteen weer achter Mina aan,

precies tot hetzelfde punt. Mina loopt uit haar domein weer

achter haar aan, maar komt niet aan haar toe. Dagen achtereen

gaat dit zo.

Op 4 maart zagen we Mina ergens verwoed op los hakken, fladderend

als hij een gevecht. Eindelijk vloog ze op en wij kijken.

Er lag een cylindervormig zwart stuk rubber, dat blijkbaar

voor Mina als vervanging gediend had om haar woede op te koelen.

Een vogel kan nu eenmaal niet met deuren slaan!

In Frankrijk stonden wij eens te kijken naar een Roodborstje, dat

een bad nam in een schaal, in een tuin aan een drukke boulevard.

Twee wandelaars kwamen erbij staan en toen na ongeveer 20 minuten

het Roodborstje wegvloog, stonden er wel 25 mensen. Alleen de

voorsten zullen geweten hellen, waar wij naar keken!

E.M. Mulder-Eenjes


