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Sleepsporen en snorharen
ALY VAN EIJK

De winter, die je als kind associeerde met sneeuw en ijs. Koude handen, natte voeten,
omdat ruim 60 jaar geleden het schoeisel niet jé dat was. Toch ging je schaatsen. Die
houten schaatsen gingen met leren riemen onder je schoenen en glibberen maar.
Fazant
Maar ik herinner me ook dik
besneeuwde bomen; bomen
waar de takken van afbraken
door het gewicht. Wanneer het
zwaar geijzeld had, braken
sommige bomen af als luciferhoutjes. En alle sporen van de
dieren die ik al jong kende: van
de hazen, konijnen en reeën. De
vos, die je herkende aan het
sleepspoor van zijn dikke
staart, die meestal de sneeuw
raakte. Ook sporen van de vele
vogels waaronder de fazanten.

Vaak een haan met een stel dames onder zijn hoede. Als sieren jachtvogel heeft de fazant
een indrukwekkende geschiedenis achter de rug. Er wordt
aangenomen dat de Romeinen
de fazant als jachtvogel hebben geïntroduceerd. Maar voor
onze gewesten is het niet bewezen. Tekstvermeldingen door
Romeinse auteurs slaan meestal op Zuid-Europa. Ze zullen
ook wel in Azië hebben gezeten maar ondanks naspeuringen zijn er geen archeologische
botresten gevonden.

Jachthoen
In de oude vogelboeken wordt
summier verhaald dat
ze hier voorkwamen
in de 17e en 18e
eeuw. In de Bourgondische tijd werden overal afgesloten jachtgebieden
aangelegd.
In deze warandes
werden exotische
dieren uitgezet, zoals het konijn en later ook het damhert.

Mogelijk zat de fazant daar ook
bij. In de Vlaamse en Brabantse
teksten werden er steeds konijnen en patrijzen vermeld in de
warandes, maar geen fazanten.
Wel is er ooit door één van de
Bourgondische hertogen een
"eed" op de fazant gepleegd.
Het was in het jaar 1454 dat
Karel de Stoute en zijn vader
Philips plechtig beloofden Constantinopel te bevrijden van de
Sarazenen.

’Toch is de fazant
het meest
algemeen
verspreide wild
ter wereld’
Een eed werd vaak uitgesproken op het pronkstuk, de hoofdschotel van een banket; in dit
geval een fazant. Toch is de fazant het meest algemeen verspreide wild ter wereld. Het
"jachthoen", zoals hij ook wordt
genoemd, vliegt slechts op als
hij daartoe wordt gedwongen.
Hij verblijft het grootste gedeelte van de dag op de grond en
past zich aan alle soorten biotopen aan, waar hij vroeger grootscheeps werd uitgezet voor een
weinig selectieve jacht. Er gaan
verhalen dat ze voor een jachtpartij werden vervoerd, uit de
kooien gehaald en dat er dan
maïs werd gestrooid zodat de
"jagers" ze makkelijk konden
raken.

Alleseters
Het zijn alleseters: zaden en wilde grassen, maar ook dierlijke

bestanddelen, kleine knaagdieren, eieren en ook kleine jonge
vogels die op de grond broeden. Hagedissen, hazelwormen,
kikkers en insecten. Hun nest is
een ondiepe kuil, gevoerd met
kleine twijgjes, dode bladeren
en veertjes. Broeden doen ze
van half april tot september op
acht tot twaalf eieren. Eén enkel legsel per jaar, maar bij verstoring mogelijk een tweede
broedsel. Het broeden duurt 23
tot 25 dagen. Alleen de hen
broedt en brengt ook de jongen
groot. Na twaalf dagen kunnen
de kuikens al fladderen. Na een
maand zijn ze al onafhankelijk.

Onverstoorbaar
Vossen zie je regelmatig, al zijn
ze in de buitengebieden niet
echt populair, vanwege hun
grote liefde voor pluimvee. Bij
het Ketelwegje heb ik al verschillende malen een vos gezien, erg schichtig leek hij niet
want hij stak onverstoorbaar
een sloot over om in "De Hel"te
verdwijnen in de dichte bosjes.
Een vos kan zeven tot tien jaar
worden, overdag slaapt hij
meestal in zijn hol en 's nachts
gaat hij op jacht. Vooral zijn
reuk, gehoor en zicht zijn goed
ontwikkeld. De achterkant van
de ogen is bedekt met een re-

flecterende laag. Vossen kunnen
bij weinig licht heel goed zien.
De pupillen van een vos zijn
elliptisch rechtopstaand, zoals
kattenogen om de gevoelige
ogen beter te kunnen beschermen. Ervaring leert dat de vos
alleen scherp ziet op korte afstand, ruiken doet hij uitstekend
en het gehoor is zeer goed ontwikkeld, het gepiep van een
muis hoort hij al op honderd
meter afstand. De snorharen
van een vos zijn even breed als
zijn lichaam, zodat hij daarmee
nauwe doorgangen kan voelen.
Het hol dat de mannetjes en
vrouwtjes zo af en toe gezamenlijk bewonen, dient vooral
als nestplaats. Het bestaat uit
verschillende ruimtes
op diverse niveaus.

Die zijn weer door gangen met
elkaar verbonden en meerdere
uitgangen leiden naar de oppervlakte. Voor de geboorte van
haar jongen graaft de moervos
een kraamkamer in het hol, wat
ze bekleedt met haar zachte
buikharen. Ze krijgt meestal
vier tot zes jongen, die blind
worden geboren, na tien dagen
gaan de oogjes open en na een
maand gaan ze voor het eerst
naar buiten. Ze worden acht
weken gezoogd, in die tijd verzorgt de mannetjesvos, de rekel,
het vrouwtje en later ook de
jongen. Na twee maanden verlaten ze hun ouders.

Vogelparadijs
Mijn eigen tuin is, terwijl ik dit
schrijf nu al een vogelparadijs,
ik woon bij het centrum en deze week was er een grote bonte
specht, of zijn tom-tom niet
goed werkte weet ik niet, maar
ik heb hem maar één keertje
gezien. De fraai gespikkelde
spreeuwen met hun vlijmscherpe snavels hakken de netjes
van de mezenbollen moeiteloos
kapot. Wat er op de grond valt
wordt weer hergebruikt door
het roodborstje, die samen met
het winterkoninkje altijd weer
een graantje meepikt. De heggenmussen voer ik met extreme

koude met universeel voer, daar
zitten insecten in. Trouwens de
rest van de vogels eet het ook
graag. In mijn tuin blijft altijd
het blad liggen, zodat er nog
heel lang allerlei insectjes,
spinnetjes en torretjes te vinden zijn. Appels voor de merels: die gaan in een schaal,
dan rollen ze niet weg, dat eet
wat makkelijker!
Ik wens U allen een goed natuurjaar in 2016.
Blijf kijken en geniet.
De natuurbelevenissen van Aly kunt
u blijven volgen op onze nieuwe
website, die per 1 januari online is
Ieder seizoen kunt u dan weer genieten van haar verhalen en mooie
pentekeningen.
www.groen-natuurlijk.nl/natuurbeleving.html

