
110 De Korhaan, Jrg.3o, Nr.4

Merel imiteert wekker

De oplossing diende zich een

paar dagen later aan, toen bo-

ven mijn hoofd in de tuin een

merel in zijn zang hetzelfde ge-

luid liet horen. Opeens werd mij
iets duidelijk. Al wekenlang werd

ik, terwijl het nog donker was,

gelijk met het zingen van de me-

rels wakker. Kennelijk reageerde

ik op het wekkergeluid dat vanuit

de tuin door het open

slaapkamerraam naar binnen

kwam. Toen ik dat eenmaal

doorhad ben ik erop gaan letten

en ja hoor, vanuit een

pseudoaccacia op nog geen vijf

meter afstand klonk de wekker-

imitatie tijdens de merelzang.

Gelukkig is de zangactiviteit ver-

flauwd en kan ik nu weer rustig
verder slapen tot de eigen wek-

ker afloopt. Toen ik een collega
van dit voorval vertelde deelde

zij mee, dat er bij haar in de

buurt een merel leeft die een

auto-alarm imiteert!

Dick+A. Jonkers

Merel

Van een aantal vogelsoorten is

bekend dat zij tijdens hun zang

andere soorten imiteren of gelui-

den uit de samenleving naboot-

sen. Spotvogel, bosrietzanger en

spreeuw zijn hier bekende voor-

beelden van. Talloze vogelaars

zijn al gefopt toen zij binnen de

bebouwing een wulp of witgatje
meenden te horen en boven zich

op een schoorsteen een

spreeuw ontdekten die een imi-

tatie ten beste gaf.
Merels die binnen de bebouwing
leven hebbenook nogal eens de

gewoonte om allerlei dingen na

te bootsen. Zo zijn er merels ge-

hoord die stukjes klassieke mu-

ziek lieten horen. Een wel heel

bedriegelijke imitatiekwam van

een merel die in

mijn omgeving huist

en daar zijn zang

laat horen. Op een

zondagmiddag

hoorde ik vanuit de

tuin het welbekende

“tututu” geluid van

een wekkertje dat

afliep. De eerste

gedachte was dat

het een wekkertje

was in de slaapka-

mer dat niet was afgezet, maar

even later meende ik het geluid

wat verderop te horen. Een rare

gewaarwording.


