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Afb.1 Merelzang in de avondscheme-
ring. Alleen mannelijke merels heb-
ben zang. Soms worden geluiden uit
de omgeving in hun lied nagebootst.
Verscheidene malen heb ik een me-
rel een gsm oproep na horen doen.
Vogelzang heeft een functie en is
niet bedoeld om ons een plezier te
doen. Het betekent:”Hier ben ik en
dit  is  mijn  territorium”.  Tijdens  de
paar- en  broedperiode  is  de  zang
het mooist. Dit beeld oogt vredig
maar de houding (lichaamstaal) van
de  merel  beeldt  uit  dat  dit  zijn
territorium is en concurrenten
agressief worden geweerd.

Vogels

Je  wordt  je  pas  in  het  voorjaar  bewust  van  de  vogels  om  je
heen. Dat komt omdat het in de winter vrij stil is geweest en er
weinig gezongen werd door de vogels die aanwezig waren. Het
is nu medio april en er is een gezang van jewelste van mussen,
merels, koolmezen en in de verte een zanglijster! Vooral in de
ochtendschemering. Ook omdat nu de paartijd is aangebroken
en alle vogels op zoek zijn naar een geschikte partner om zich
te reproduceren. Een nieuwe generatie voortbrengen en
opvoeden. De vogelzang die nu te horen is betekent: “Hier ben
ik”  en  “Kijk  eens  wat  een  mooie  plek  (territorium)  ik  heb  ge-
vonden om nakomelingen op te voeden”.

Het is onnodig erop te attenderen dat zonder reproductie de
soort al lang zou zijn uitgestorven. Het is voor mij iets onbe-
grijpelijks maar álle levende wezens en organismen zoals men-
sen, zoogdieren, ongewervelden enz. en ook planten, bacteriën
en virussen willen zich voortplanten. Komt dat omdat alles op
deze wereld slechts tijdelijk en van voorbijgaande aard is?
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Afb.2 Zomaar in stilte overleden aan de vijver. Een natuurlijke dood?
Afb.3 Een sperwer heeft in onze tuin een huismus geslagen, een onnatuurlijke dood?
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De natuur/evolutie heeft echter ook soorten voortgebracht die
geen partner nodig hebben en zich zonder paring kunnen
reproduceren. Zij worden ook wel hermafrodieten (zowel man
als  vrouw)  genoemd.  Een  voorbeeld  hiervan  is  de
wijngaardslak. Toch kun je ze regelmatig met een partner zien
vrijen, maar echt nodig is dat niet om nakomelingen te krijgen.

En dan bijvoorbeeld de angeldragers. Legt een vrouwtje/
werkster een onbevrucht ei dan wordt het een mannelijk
individu. Legt een bevrucht vrouwtje (een werkster kan geen
bevrucht ei leggen omdat zij niet bevrucht is) een ei, kan zij
het sturen om een bevrucht of onbevrucht ei te leggen. Legt zij
een bevrucht ei dan wordt het een vrouwelijk individu.

Grondbloemen

Voor de vogels breekt nu een drukke periode aan. Partner
zoeken, nest bouwen, paren, eieren leggen, broeden en de
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Afb.4 Wijngaardslakken hebben geen partner nodig om
zich voort te planten. Zij zijn zowel man als vrouw. Toch
zie je ze regelmatig sensueel vrijend met een soortgenoot.

Afb.6 en 7 Nest-observatiebuizen van solitaire bijen. Links van de gehoornde metselbij, rechts van de tronk-
enbij. Aan de voedselvoorraad/poppen is te zien of het een mannelijke of vrouwelijke bij wordt. Bij deze twee
soorten zijn de vrouwtjes groter dan de mannetjes. Daarom hebben de vrouwtjes meer voedsel nodig.

Afb.5 Verreweg de meeste soorten op deze
aarde hebben een mannelijke of vrouwelijke
partner nodig om zich te reproduceren.
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jonge vogels opvoeden. Bij de meeste vogels helpen de
mannen  mee  met  het  grootbrengen.  Als  de  jonge  vogels  dan
het nest verlaten loert het volgende gevaar om de hoek; o.a.
katten. Mezen hebben daar geen last van omdat zij meteen
goed kunnen vliegen. Het zijn vooral de jonge merels die
daarmee geconfronteerd worden.

Dat komt omdat de jonge merels bij het verlaten van het nest
nauwelijks kunnen vliegen. Zij vertoeven dan enkele weken op
de grond en zijn zodoende een gemakkelijke prooi voor katten.
Wij horen aan de zang/alarmroep van een merel als er een kat
in de buurt is. Dan is het weer tijd om het (grond)vuurwerk uit
de kast te halen. Het zijn grondbloemen (maken een sissend
geluid) die ervoor zorgen dat de kat er als een pijl vandoor gaat
en  niet  zo  gauw  terug  zal  komen.  Ik  heb  al  van  alles
geprobeerd, maar dit helpt absoluut. Is het broedseizoen in
volle gang voeren wij de vogels bij met meelwormen die o.a. in
winkels voor vissersbenodigdheden te krijgen zijn.
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Afb.8 Een jonge, naϊeve en onbevangen merel die de gevaren van de samenleving nog moet ontdekken. Dit is
een kwetsbare periode, zeker als er katten in de buurt zijn.
Afb.9 Twee jonge merels die al kunnen vliegen zitten te wachten op de meelwormen, die wij in droge perioden
strooien.

Afb.10 en 11 Mam is voor haar jong,  dat  al  in
bedelhouding wacht, meelwormen komen halen.
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Om de wormen te bemachtigen zetten de vogels hun schuw
opzij en komen tot op een halve meter deze “lekkernij” halen.
We hebben mezen gehad die ze uit de hand kwamen eten. Het
is heel bijzonder om de kleine pootjes met nagels te voelen als
ze op je hand zitten. Of die keer in Wenen bij Café Landtmann
op het buitenterras. Weense stadsmussen die aan tafel
meeaten aan een stuk taart met slagroom!

Daar hebben we wel ontzettend veel plezier mee gehad.
Schitterend. Dan kan ik me nauwelijks voorstellen dat er ook
mensen zijn die bang zijn van vogels…

Muizen

Er zijn altijd vogels in de tuin. Geen bijzondere soorten, maar
meer algemene soorten zoals koolmees, pimpelmees, merel,
een groep huismussen (die ik de bende van Heugem heb ge-
noemd), heggenmus, sinds dit voorjaar een koppel eksters
(daar zijn we niet zo blij mee), houtduif, Turkse tortelduif en
een enkele keer een vink of sperwer. Ik had al eens vaker aan
de mussen gemerkt dat ze behoorlijk zenuwachtig waren. Bij
het minste of geringste opvlogen en zich in de heg verstopten.
Uiteindelijk heeft een sperwer toch een huismus te pakken

Afb.12 Een huismus kijkt  toe hoe pimpelmezen de
meelwormen uit de doos/hand komen eten. Met
huismussen is ons dat nog niet gelukt.
Afb.13 Ondanks het feit dat we met 3 mensen op
het terras zaten, komt deze pimpelmees meel-
wormen voor zijn kroost halen.
Afb.14 Deze pimpelmees is zo aan ons gewend dat
hij  de  wormen  uit  de  hand  komt  halen.  Het  geeft
een heel apart gevoel van binnen als je die pootjes
met die kleine nageltjes op je hand voelt. Ik heb
me ook zitten afvragen of we de vogels zo tam
moeten  maken  en  of  dat  niet  gevaarlijk  voor  hen
is. In al die jaren dat we dit doen is gebleken, dat
als ze drie weken niet bijgevoerd worden zij weer
schuw zijn geworden. Alleen in het broedseizoen en
in de winter krijgen zij meelwormen
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gekregen.  Ik  heb  het  vanuit  de  keuken  door  dubbel  glas
gefotografeerd, vandaar dat de scherpte iets nalaat.

Gedurende de wintermaanden voeren we ook met granen bij,
zoals havermout. Rozijnen, meelwormen en zonnebloempitten
zijn ook zeer geliefd. De buren hebben drie katten die o.a.
muizen vangen. Zij nemen die halfdode muizen mee en leggen
deze ergens in hun tuin. Een enkele keer komen ze weer bij
bewustzijn en zoeken dan een veilige plaats. Deze muizen
pikken dan in de wintermaanden ook een graantje van de
vogels  mee.  Een tuin  hoeft  niet  groot  te  zijn  om de natuur  te
beleven.

hier voor album vogels Klik.

Afb.15 Heel bijzonder was deze meikever, die opeens op het raamhor zat. Zeer waarschijnlijk is hij verant-
woordelijk voor het afsterven van de blauwe regen. De laatste jaren wilde de plant niet goed meer groeien.

Afb.16 Enkele uren later vond ik enkele poten en de dekschilden terug. Hij is de prooi van een merel gewor-
den. Verdorie, wat een verspilling was mijn eerste gedachte (en weer opnieuw als ik de beelden zie). Maar zo
is de natuur. Eten of gegeten worden. Een constante strijd om te overleven.

15 16

Afb.17 De tuintrend om alles vol met stenen en grind te leggen is niet meer in. Ik noem deze trend “tuinieren
met steen” en het heeft niets meer met tuinieren van doen. Als ik op koopzondag de auto’s bij het tuincentrum
zie staan, krijg ik de indruk dat de mensen weer willen tuinieren met planten. Om zittend in het tuinbankstel of
staand achter de tuinkeuken/gril te “genieten”.
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