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Boomklevers in een uilenkast

Dit voorjaar heb ik meegeleefd met een boomklever, die in haar eentje

(deskundigen zeggen dat het een vrouwtje moet zijn) een uilennestkast van

binnen verbouwd heeft tot een boomkleverwoning.

C. Jolles-Bonebakker

De wandwordt versterkt (waar-

mee is onduidelijk) de randen

zorgvuldig bijgewerkt, en zo-

doende is nu zichtbaar hoe de

werkwijze bij het “metselen” is;

met het enige instrument, de

snavel, (die onderhand telkens

tegen een hard randje gewet

wordt) wordt hevig gepikt, waar-

bij het hele lijf meedoet om

kracht bij te zetten. Acrobatisch,

soms hangend aan éèn poot
wordt er gewerkt, van links naar

rechts, van boven naar beneden

in alle denkbare houdingen. Wat

een energie moet dat kosten!

Omstreeks half april is het werk

helemaalklaar en begint een pe-

riode van grote rust en daarmee

eindigen mijn geregelde waarne-

mingen.

Nog enkele opmerkingen over

de gang van zaken. Voorzover ik

heb kunnen constateren is al het

werk door het vrouwtje gedaan.
Het mannetje komt zo nu en dan

kijken, scharrelt wat doorde

boom rondom de kast, zit op een

tak dichtbij, maakt toilet en ver-

kondigt luidkeelszijn aanwezig-

heid; draagt wel eens wat aan,

maar ik heb hem nooit helemaal

naar binnen zien gaan. Al met al

waren het boeiende weken!

Boomklever

De kast, nog niet eerder be-

woond, hangt in een acacia in

onze flattuin in Hilversum, ter

hoogte van onze (derde) ver-

dieping; wat er buiten gebeurt is

dus goed te volgen en op een

afstand van 15 a 20 meter doet

een verrekijker goede diensten.

In de eerste week van maart be-

gonnen de werkzaamheden; er

werd druk gevlogen en materiaal

aangevoerd, maar wat er binnen

mee gebeurde was vooralsnog
volstrekt onduidelijk. Totdat, na

een paar weken (om precies te

zijn: op 20 maart) achter het

vlieggat het begin van een

binnenwand zichtbaarwerd, die

dagelijks aangroeide en ten-

slotte, een beetje naar achteren

gebogen, het vlieggat helemaal

omsloot; aan de onderkant was

een kleine ronde opening uitge-

spaard: de toegang tot de eigen-

lijke woning.

Tekening: S.Woldhek

Het is dan eind maart. Hiermee

is het grote werk gedaan, wat er

verder binnen is gewrocht blijft

een openvraag. Niet dat de

werkzaamheden nu afgelopen

zijn, al wordt het wel wat rusti-

ger, maar er wordt

(nest?)materiaal aangesleept.


