
39. Winterkoninkje

Sam en Anne waren gewend op zaterdagmiddag een wandeling met hun ou-

ders te maken. Soms gingen ze naar het bos, soms naar een moerasgebied en

een andere keer naar een heideveld. Sam en papa speurden met hun verre-

kijkers naar vogels. Anne en mama probeerden bloemen te determineren met

behulp van een bloemengids.

Op een zaterdag in mei gingen ze weer naar het bos. Vóór hen lag een schit-

terend tapijt boshyacinten en Anne kon zich nauwe-

lijks bedwingen er van af te blijven. Verderop kron-

kelde een stroompje tussen de struiken en de hoge

bomen. Ineens klonk er een schril, bijna oorverdo-

vend vogelgeluid. “Welke vogel is dat nou?” wilde

Anne weten. Sam wist het wel: “een winterkoning”.

Ze bleven stilstaan en luisterden naar het eenmans-

concert. “Zie je hem daar?” Papa wees met zijn vinger naar een tak. Daarop

stond een piepklein bruin- gestreept vogeltje, met opgeheven staart en de

snavel wijd open, zijn lied ten gehore te brengen. “Maar hij is zo klein. Hoe

kan hij dan zoveel geluid maken?” Sam en Anne vonden het wonderlijk, maar

ook een raadsel.

Toen ze weer thuis waren zochten ze op de computer naar meer informatie

over winterkoninkjes. Zo leerden zie dat het mannetje niet slechts één,

maar een aantal nesten maakt en zijn vrouwtje er één van laat uitkiezen! Ze

ontdekten ook dat vogels anders geluiden maken dan wij mensen dat doen;

ze kunnen zelfs twee verschillende noten tegelijk zingen! Maar waarom het

winterkoninkje zoveel geluid maakt was niet helemaal duidelijk. “Omdat hij

in donkere plaatsen verblijft heeft hij misschien een krachtiger geluid nodig

om op te vallen. Veel vogels van het regenwoud hebben ook een zeer opval-

lend lied“, was papa’s mening.

En weer kwam er iets wonderlijks naar vo-

ren. Het liedje van de winterkoning eindigt

met een triller. Door dat op te nemen en te

vertragen, hebben mensen ontdekt dat dit

trillen zo snel gaat, dat er acht noten per

seconde in zitten. Probeer dat maar eens na

te doen! Het wonder van Gods schepping zit

zowel in het kleine als in het grote.
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