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De situatie was zo:

In nestkastje nr 1 had zich een koolmezenpaar gevestigd en er reeds eieren

gelegd. Opeens kwam er een Bonte Vliegenvanger. Die vond die plek zo mooi

en geschikt voor zichzelf dat hij probeerde de Koolmees te verjagen. Soms

belette hij de Koolmees het kastje binnen te gaan. Of, wanneer hij de Kool-

mees uit het kastje zag komen dan ging hij er in.

De volhardende strijd van de Bonte Vliegenvanger had succes. De Koolmees

gaf het op en de Vliegenvanger bouwde op het nest van de Koolmees zijn eigen

nest.

De Koolmees trok naar nestkastje nr 2, op een afstand van 4 a 5 meter ,
en

begon opnieuw een nest te bouwen. Ook dat probeerde de Bonte Vliegenvanger

te beletten, waarschijnlijk omdat het te dicht bij zijn huisje was. Er ontstond

een dagenlange strijd om de grens van ieders territorium. Hier overwon de

mees; een voor ons onzichtbare grens werd getrokken.

Evenals de Bonte Vliegenvanger kreeg ook de Koolmees een nest met eieren

en jongen.

De Vliegenvanger ontdekte een nieuwe vijand, nl. de Eekhoorn.

Binnen een straal van 4 a 5 meter duldde hij geen vijanden. De eekhoorns werden

direct aangevallen wanneer ze te dichtbij kwamen, en gingen op de vlucht.

Ze vluchtten de bomen in of ze kropen onder de tuintafel of onder een stoel

en smikkelden daar hun pinda op. Iedere dag weer dezelfde strijd, totdat de

jonge vliegenvangers waren uitgevlogen, wat we helaas niet gezien hebben.

De Koolmees van nestkastje nr. 2 had, toen wij moesten vertrekken, wel jongen
maar die konden nog niet uitvliegen.

Nestkastje nr 3, dat aan de zijkant van ons huisje stond, heeft naar ons ge-

voel eigenlijk probleemloos gewerkt, De jonge Koolmezen zijn groot gebracht en

uitgevlogen, helaas één bleef er dood in het nestje achter.

De oorzaak hiervan konden we niet vaststellen.

Wanneer je een vacantiehuisje bewoont in het bos dan kun je heel wat van het

vogelleven waarnemen.

Zo hebben wij een drietal nestkastjes rondom ons huisje, die ieder jaar be-

woond worden door mezen, ringmussen, vliegenvangers, enz.. Elk jaar maken

we wel een gevecht mee om het bezit van één van de nestkasten. Dit jaar ging

de strijd tussen een Koolmees en een Bonte Vliegenvanger.


