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Van een vogeltje dat niet zo graag vliegt

Daar beweegt hij zich vrij en onbekommerd, zoals dat een ware koning betaamt.

Hij heeft een voorliefde voor het water, en je kunt hem dan ook vaak vinden

bij beekjes, vijvers, plassen en poelen, liefst in de buurt van kreupelhout,
waar hij behendig doorheen kruipt en sluipt, steeds heel dicht bij de grond,

daarbij alle hoekjes en holletjes nauwkeurig doorzoekend. Dit zo levendige,

zeer beweeglijke vogeltje is het Winterkoninkje,

Zijn verenpakje is echter allesbehalve koninklijk, roestkleurig met een te-

kening van donkerbruine golflijnen op de rug. Boven de ogen tot aan de

spitse snavel loopt een lichte streep. Daardoor onderscheidt hij zich nauwe-

lijks van het struikgewas waarin hij leeft.

Zó is hij verdwenen, of hij komt ergens anders alweer te voorschijn. Af en

toe ook wordt hij overmoedig en gaat wat hogerop zitten, van waar hij dan

al gauw zijn liedje schettert, wat zoveel wil zeggen als: zie je me wel,
hoor je me wel, ik ben de koning van struiken en hagen! En heeft hij iets

bijzonders ontdekt, dan laat hij dat bovendien nog door een herhaald knikken

weten. En zingen kan hij, kwinkeleren als de beste. Af en toe lijkt het

wel haast de zang van een kanarievogel, alleen helderder, energieker. Het is

dan ook een lust om naar hem te luisteren! Zelfs in de winter verstomd deze

onverdroten zanger niet, want ook in de sneeuw laat hij zijn liedje nog horen.

Alleen in de zomermaanden, gedurende de rul, blijft hij stom. De zanglust
breekt echter steeds weer door, want die zit hem in het bloed. Zingt hij niet,
dan verraadt hij zich toch door een luid "tserr" of "tsiklk". Zijn waarschu-’
wingsroep, een scherp "titytitytit", wordt ook door andere vogels begrepen en

in acht genomen.

RSinoo

Als het een kroontje op zou hebben, deze dwerg onder de zangvogels, zou dat

toch wel een piepkleintje moeten zijn, net zo klein als het vogeltje zelf is.

Maar hij heeft geen kroon, hoewel men hem toch koning noemt. Zijn rijk, dat

is het dichte struikgewas, hagen en heesters, takkenbossen en houtstapels.
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De familie der Winterkoningen is voor een goed deel in het subtropische

Amerika te vinden. Vele uitstekende zangers zijn daaronder, zoals de

Flageoletvogel, wiens lied wordt beschouwd als de mooiste vogelzang die er

bestaat. Zijn gezang is te vergelijken met het slaan van vele kleine klok-

jes, die heel zuiver op elkaar zijn afgestemd. Traag en fijntjes klinkt

zijn liedje als een melodieus klokkenspel vanuit de toppen der bomen.

Wie het heeft gehoord, verzekert dat hij dergelijke klankrijke en toch zo

zachte, tere, liefelijke, haast bovenaardse tonen niet alleen nog nooit

ergens anders heeft vernomen, maar ook zelfs niet voor mogelijk had gehouden.
Zo’n getuigschrift kunnen we ons eigen wakkere Winterkoninkje nu wel niet

uitreiken, maar niemand kan bestrijden dat hij nochtans tot de beste zangers

van zijn omgeving behoort. Gewoonlijk wordt hij als onze kleinste zangvogel

voorgesteld, wat hij evenwel niet is, want onze beide goudhaantjes, het ge-

wone en het Vuurgoudhaantje, met hun ijle, zacht sjilpende stemmetjes, zijn

nog kleiner dan hij.

De Winterkoning is bepaald niet schuw. Hij vertoont zich vrijmoedig, als hij

zijn wijsje uitkwettert en daartussendoor telkens weer zijn knikkende knie-

buiginkjes maakt! Slechts tien centimeter bedraagt zijn hele lichaamslengte

van de snavel tot en met het staartje. Als hij een echte staart zou hebben,

dan was het misschien iets meer, maar hij heeft nu eenmaal alleen een heel

kort staartje, en dat steekt hij zelfbewust loodrecht omhoog, alsof hij spe-

ciaal wil laten zien, dat hij er echt een heeft. En de vleugeltjes? Zelfs

voor zo’n klein vogeltje zijn ze nog buitengewoon kort, te kort haast,

De Winterkoning kan dan ook onmogelijk een goede, volhardende vlieger zijn,

en zo wordt er beweerd, dat hij alleen vliegt als het volstrekt nodig is.

Anders sluipt of rent hij liever, en dat doet hij behendig en vlug. In ge-

blikte houding loopt hij zo buitengewoon snel, dat hij inderdaad gemakkelijk
voor een muisje kan worden gehouden. Besluit hij dan toch tot vliegen, dan

doet hij dat met trillende, snelle vleugelslagen laag langs de grond. Daarom

vermijden Winterkoningen dan ook open grasland en andere boomloze gebieden.
En worden ze er toch heengejaagd, dan worden ze al heel gauw moe en laten

zich tenslotte zelfs met de hand vangen. Zonder schroom daarentegen scharre-

len ze door de tuinen van steden en dorpen, ja zelfs doorsnuffelen ze daar

rustig schuren en stallen.

Wanneer deze koddige dwerg zijn nest begint te bouwen, vertoont hij zijn

eigenaardigheden en zijn kunsten weer van een heel andere kant. Hij bouwt

verschillende nesten, niet alleen dat ene, waarin hij uiteindelijk zijn

jongen zal grootbrengen. Mannetje en vrouwtje bouwen allebei nesten, of het

mannetje helpt het vrouwtje erbij, De nesten, die niet voor het opkweken
van de jongen dienen, worden speelnesten genoemd. Ze zijn ook niet zö goed
en zorgvuldig bekleed. Een Winterkoningsnest is in verhouding tot zijn be-

woners verwonderlijk groot. Eigenlijk is het helemaal geen echt nest.

Het is kogelrond met een ingang opzij, meer een hol dus. En omdat het heel

erg op de struiken, waartussen het is gebouwd, lijkt, is het ook moeilijk te

ontdekken, De Winterkoning weeft zowel takjes als dorre blaadjes door elkaar

heen, of ook, al naar hetgeen de omgeving hem biedt, mossen en korstmossen.
Dus moet hij natuurlijk ontelbare keren wegvliegen en met een halmpje of

blaadje in zijn snavel weer terugkomen. Maar hij doet het met graagte en uit

ware hartstocht, want anders zou hij immers niet meer nesten bouwen dan hij
beslist nodig heeft om zijn jongen groot te brengen.

De plaats van het nest wordt heel zorgvuldig uitgezocht. Een Winterkonings-
nest kun je zowel in boomkruinen vinden als ergens beneden op de grond, maar

zelfs ook in holen in de grond, in gaten in bomen of muren, in rotsspleten,
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onder daken van huizen, in struikgewas als ook in hagen, in houtstapels,

ja zelfs in kolenbrandershutten en mijngangen hebben Winterkoningen hun

nesten gebouwd. Maar waar het ook moge zijn, het bolronde bouwwerk is met

overleg, Inspanning en grote zorgvuldigheid gemaakt, De bestanddelen zijn

daarbij zo kunstig en stevig samengevoegd, dat het er uitziet alsof ze aan

elkaar zitten vastgelijmd. En de broeinesten zijn daarbij van binnen ook

nog heel mooi en zacht met witte veertjes bekleed! In zo*n nestje moet het

de jongen, als ze uit het ei komen, natuurlijk wel goed bevallen! Ze keren

dan ook, zelfs als ze allang kunnen vliegen, om te slapen altijd weer in

hun nest terug. Ook bij erg slecht weer heeft men ze daar vredig bij elkaar

zittend gevonden. Is het weer in de winter bijzonder guur en ongastvrij,
dan trekken ook de oude vogels zich in hun burcht terug, want daar vinden ze

de allerbeste bescherming voor sneeuwjachten en ijzige stormen.

Mannetje en vrouwtje blijven hun hele leven trouw bij elkaar wanneer ze een-

maal een paartje hebben gevormd, en alleen de dood kan ze scheiden. Ook de

jongen blijven nog lang in familieverband bij elkaar, zodat we ze in.de herfst

nog altijd in kleine troepjes samen zien rondtrekken.

De zes of zeven eieren zijn wit met roodachtige stippen. Ze worden dertien

dagen lang door beide ouders afwisselend bebroed, en als ze zijn uitgekomen,
worden de jongen ook door belde ouders gemeenschappelijk gevoerd. Maar al

gauw moeten de jongen hun voedsel zelf gaan zoeken, spinnetjes, insekten en

de larven daarvan, zo nu en dan ook vruchten en bessen, zoals bijvoorbeeld
de donkerrode vlierbessen. Dat alles smaakt de Winterkoning uitstekend.

Een bijzonder nuttig vogeltje dus.

(Vrij naar het duits)
Co Rotermundt


