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Muizenis...

Dit terzijde, want ik wilde u wat vertellen over een Boomkruiper-nest-

kast, die in het begin van het broedseizoen door de specht een iets

was uitgehakt, zodat er Koolmezen in konden broeden. Dit is dan ook

het geval geweest.
Ik dus naar die kast toe om hem schoon te maken. Mijn ladder tegen de

boom gezet en naar boven... De deksel eraf gehaald, het rook wat eige-

naardig en bovendien was de kast helemaal gevuld met mos (!), aan de

bovenkant kogelrond met aan de zijkant een klein rond gaatje van ca, 2

cm. Wat zou dat nu zijn ? Een nest van een Winterkoninkje ?

Laat ik die kast losschroeven en mee naar huis nemen, dan zie ik het

thuis wel, De kast van de boom gehaaüen beneden op de grond de deksel

erop en in mijn tas gedaan,,.
Ik zou net mijn tas dicht doen of er springt een heel klein bruin muisje

uit, dat direct onder de struiken verdweenl

Meteen de kast weer teruggehangen en met rust gelaten, want dit is name-

lijk een winternest van de Dwergmuis 1

De Dwergmuis bouwt zijn eivormig zomer- én winternest hangende tussen het

riet, korenhalmen of kreupelhout.
Het nest is zo groot als een ganzenei met de toegang aan de zijkant. Het

muisje is zonder staart + 7 cm, lang,

In dit geval heeft de Dwergmuis wat hoger (ongeveer 3.50 meter boven de

grond) zijn nest gemaakt in een eik!

J.P. Seyffert

Mijn jaarlijkse rondgang langs de nestkasten voor het onderhoud en de

schoonmaakbeurt bracht dit jaar een verrassing....
Alle kasten in dit bosgedeelte (landgoed ’Vechtlust' bij Loenen) waren

beschadigd door de Grote Bonte Specht, die dit seizoen in een Koolme-

zen-kast heeft gebroed. De specht was niet erg kieskeurig, want hij
heeft gewoon op een draadnagel zitten broeden (!), die uit de zijkant

van de uitgehakte boom stak...


