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26. Staartmezen

Het was zaterdagochtend. Mama zat koffie te drinken, Papa was even weg

om boodschappen doen. Sam deed wat aan zijn schoolproject en Anne was

aan het tekenen. Plotseling hoorde Sam een paar vreemde tikkende geluidjes

vanuit de bijkeuken. Even later begon het weer. Hij ging kijken, en al snel

zag hij wat er aan de hand was: achter het raam zat een klein vogeltje, dat

met zijn snaveltje tegen het glas tikte. “Kom eens kijken!” riep hij naar An-

ne. “Wat een lief beestje!” Anne vond hem prachtig, met zijn zwart-wit

kleurpatroon en zachtroze tinten. Mama kwam ook kijken. “Maar waarom

doet hij dat?” vroeg Sam. “Misschien vindt hij daar kleine insecten,” zei Ma-

ma, “het is een staartmees en die vinden insecten lekker. Zie je zijn lange

staart?” “Ja, die is net zo lang als de rest van zijn lijfje!”

Toen Papa weer thuis kwam, vertelden Sam en Anne wat zij hadden gezien.

Papa had een andere idee over dat tikken. “Staartmezen maken bijzondere

nesten en gebruiken veel spinnenwebben en mos. Het kan best dat die mees

bezig was webben te verzamelen”. “En de spinnen ook eten?” vroeg Sam. “Ja,

best mogelijk”. Een paar dagen later werd duidelijk dat papa gelijk had. Er

waren nu twee staartmezen, en zij vlogen heen en weer naar de jeneverbes

in de achtertuin. “Niet storen, hè, jongens? Ze doen er lang over”.

En inderdaad waren die twee donsbolletjes wekenlang aan de gang. Eerst

met spinnenwebben, mos en fijne haartjes, daarna met korstmos voor de

buitenkant. Het nest was ovaal met een ingang aan de zijkant. Maar het won-

derlijkste van alles was de voering aan de binnenkant. Die maakten ze met

veertjes; en het was grappig om ze soms met een veertje in de snavel te

zien. Dan leek het wel of ze een soort snorretje hadden! “Weet je hoeveel

veertjes ze gebruiken om een voering voor het nest te maken?” vroeg papa

aan de kinderen. “Vijftig?” Anne vond dat al veel, maar wat papa haar vertel-

de deed haar versteld staan: “Het kunnen er wel tweeduizend zijn! En zo zie

je hoe God aan de allerkleinste vogels wijsheid geeft”.

Afbeeldingen: Lagan Regional Park/RSPB; Laura Bimson/RSPB/BTO; Alain Shearman/RSPB


