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Je ziet te het hele jaar, maar het zijn niet altijd
de vogeltjes.

volgens Nozeman een lekkernlj in Italië

Lekker beestje, hoor, dat borstje. Misschien kun-
nen we de opsomming dus nog even aanvullen met:

'bloeddorstigst'.

En dan nog even een laatste feitje. De roodborstjes die

je het hele jaar door bij ons ziet, zijn niet altijd dezelfde

exemplaren. Eigenlijk kun je beter spreken van zomer-

borstjes en winterborstjes.

Wat nu weer? Is dat zoiets als het
winterkoninkje en het zomerkoninkje?

Nee. Het winterkoninkje is een vogeltje dat altijd op

dezelfde plek woont. Het zomerkoninkje is een... eh...

Maar goed, veel roodborstjes verhuizen twee keer per
jaar. In de zomer zien we broedvogels die in de winter

weer naar Frankrijk en Spanje vertrekken. In hun plaats

komen er roodborstjes vanuit het ijzige Rusland en

Scandinavië naar ons toe. Nederland en België zijn een

soort opvanglanden. In de zomer krijgen we Zuid-Europa

op bezoek, in de winter Noord-Europa. Met daarnaast

nog wat blüvertjes. En niemand die dat in de gaten heeft.

Wow! Kunnen we het lijstje dus nog iets langer maken?

Ja, dat kan: het roodborstje is niet alleen het

'kampioenst' maar ook het 'titelhouderst' van al wat
vliegt.
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Waarom trekt het ene modbop•stfe in de
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Maar wie heeft bü een
strenpe winter ook een ghotere
kans te verhongeren. Wie
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Die gemeenzaemheid en
gezelligheid omtrent
de Menschen heeft
hen overal bemind
gemaekt.

en RVBECULA


