HAAS EN MUIS
Op de middag van Hubertusdag (schutspatroon der jagers, 656-727, feestdag 3 november; redaktie) zag ik in een korenveld een haas, die ondanks het vroege uur ijverig
aan het eten was. Na enkele minuten spitste hij plotseling de oren, deed een sprong
voorwaarts en hield een grauw voorwerp in de bek. Hij schudde energiek de kop,
het kleine voorwerp ontviel hem en de haas zette zijn maaltijd voort.
Daar zijn gedrag mij opmerkelijk voorkwam, naderde ik behoedzaam, de bewuste
plaats nauwlettend in 't oog houdend. Plotseling drukte het dier zich en vluchtte het
nabije struikgewas in.
Zorgvuldig inspecteerde ik de voerplaats en vond een dode veldmuis, die aan de
hals een bloedende wond vertoonde. Te oordelen naar wat ik gezien had, moest het
deze muis geweest zijn die door de haas gegrepen en doodgebeten was.
Met tamme konijnen had ik meermalen iets dergelijks meegemaakt. Een moer met
jongen beet een in het nest binnengedrongen muis dood. Een volgende maal ontdekte
ik dat een zeer bijtlustige rammelaar een jonge, in zijn hok belande rat naar de eeuwige
jachtvelden had gezonden. De rat lag 's morgens levenloos vlak naast de voerbak.
Vermoedelijk had het slachtoffer een bij deze rammelaar sterk ontwikkelde broodnijd
opgewekt en zo zijn vrijpostigheid met de dood moeten bekopen.
Curt Franke in
,,Wild und Hund", jg. 70,
no. 17, 1967: 405

Samen luchten

'n Graanhandel in het westen des lands ondervond in het pakhuis veel overlast van
ratten, die tussen de beschietingen en onder de dakpannen nestelden.
De directie wenste de zaak grondig aan te pakken en liet een ploeg arbeiders het
pakhuis uitzwavelen.
Dit gebeurde echter in zo'n koortsachtig tempo, dat de heren op een gegeven moment
even naar buiten wipten om wat te bekomen van de minder prettige werking der
zwaveldampen.
En toen één van hen toevallig naar het pakhuis keek, zag hij de ratten netjes, als
mussen op een rij, in de dakgoot zitten. eveneens frisse lucht happend.
Dure visite

Een partikulicre volière met kostbare tropische vogels in het westen van het land,
ontving in 1968 regelmatig bezoek van muizen. Deze hielden op zodanige wijze huis
in de vogelwoning (eieren, nesten, jonge vogels), dat de schade in dat jaar werd geschat
op vele duizenden guldens.
Bandenpech

TORENVALK ONTFUTSELT KERKUIL PROOI

In een pluimveebedrijf in N .-Brabant vernielden ratten begin I 969 een lopende band
voor het verzamelen van eieren. Schade f 150.- .

Hoe meer men vogels observeert, hoe meer interessante dingen men waar kan
nemen, zoals ook weer blijkt uit onderstaande story, die ik aantrof in een recent nummer van British Birds. Een aantal "vogelaars" observeerde een jagende kerkuil, die
zich ophield boven ruig terrein. De vogel ving een veldmuis en bracht deze naar een
nabijgelegen schuur. Even later kwam de uil terug, nu in gezelschap van een tweede,
kennelijk zijn partner. De laatste dook in een bosje russen en kwam te voorschijn
met - naar alle waarschijnlijkheid - eveneens een veldmuis. Ook deze uil ging op
weg naar de schuur maar plotseling schoot een torenvalk, die onbeweeglijk op een
draad had gezeten, onder schril geroep op hem af. Hij passeerde onder de uil door,
draaide zich op zijn rug en greep de muis met beide klauwen. (Een en ander vond
plaats op een afstand van circa twintig meter van de waarnemers). De uil was op een
gegeven moment maar even meer dan een meter boven de grond en torste in één poot
zowel de muis als de valk! De torenvalk begon heftig met de vleugels te slaan, trok
de muis los en wiekte er mee weg. Even later zag men hem zijn prooi kroppen op
een dode boom; beide uilen waren inmiddels verdwenen.
M. de Jong
in " De Ned. Jager",
jg. 73, no. 15, 1968
" Waar hlijven die slome duikelaars nou?"
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