MEJSER VED VINTERTID
AF

S. RASMUSSEN

I den strenge og langvarige Vinter 1923-24 morede jeg mig
med at fodre mine srnaa Venner, Mejserne, idet jeg ophængte
Kødben og navnlig Fedlflornrner, hvilket sidste de jo ynder
fremfor alt andet. De friske Fedtflommer spaltede jeg paa langs
i tre Strimler, som jeg dernæst gennemborede med nogle tynde
Træpinde, dels for at holde Strimlerne sammen, saa de ikke
skulde svinge for voldsomt i Blæsten, dels for at give Mejserne
nogle bekvemme Siddepladser, en Foranstaltning, som de var
meget glade for.
Resultatet lod ikke vente længe paa sig. Omtrent en halv
Time efter, at Fedtet var ophængt i et Blommetræ, der staar
ca. 3 rn fra mit Køkkenvindue, kom den første Musvit; den blev
hurtigt efterfulgt af en anden, og i Løbet af ganske kort Tid var
Meddelelsen spredt, og nu gik der et ustandseligt Træk af forskellige Mejsearter fra og til Fedtet fra Solopgang til Solnedgang
i omtrent 2 Maaneder.
Det var en Fryd at betragte det Liv, disse srnaa Fyre udfoldede. Aldrig var de i Ro, men stedse i Bevægelse, kravlende
rundt paa Fedtet, flagrende i Luften, og ofte i Slagsmaal med
hverandre. Flere forskellige Arter havde jeg Fornøjelsen at se.
Hovedmængden var Musvitter, Pams major, men ogsaa Blaamejse, Parizs coemleizs, korn hyppigt. Et Par Gange havde jeg
Besøg af Sumpmejse, Parus palizstris, og Spætmejse, Sitta europæa.
Sidstnævnte skulde selvfølgelig som den Akrobat, den er, kravle
hen paa Undersiden af en Gren og med Ryggen nedad bøje
Nakken bagover og i denne saa pudsige Stilling støde Næbbet
ind i Fedtet. Sortmejse og Topmejse korn aldrig, hvorimod
Graaspurv, Skovspurv, Bogfinke og Stær undertiden aflagde nogle
kortvarige Besøg, der dog aldrig blev til ret meget.
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Da jeg havde set paa dette Liv i nogle Dage, opstillede jeg
i omtrent 1 ms Afstand fra Fedtet et Kamera, forsynet med en
Fjernudløser i Forbindelse med en lang Seglgarnssnor, som førtes gennem et aabent Vindue ind
i min Kælder; her kunde
jeg saa i Ro og Mag sidde
og passe det belejlige Øjeblik til at trække i Snoren.
Af Resultaterne gengives
her et Billede, som viser
4 Musvitter og en Blaamejse; der kunde saaledes
samtidig sidde adskillige
Mejser paa Fedtet; dog
gik jeg Glip af mange
smukke Situationer, idet
jeg flere Gange iagttog
ikke mindre end 10 Stykker samtidig paa Fedtet;
det hele varede imidlertid
kun et N u,saa var Kam pen
i fuld Gang, og en Del
blev fordrevet til Grenene i Træet, hvor de, ikke uden højlydt
Protest, maatte vente, til de andre var mætte. I Løbet af nogle
faa Dage kunde Mejserne pille Flommerne saa rene, at der kun
hang nogle silkepapirtynde Hinder og flagrede. Saa blev der
hængt noget nyt op, og Forestillingen begyndte forfra.
Da Vejret henimod Slutningen af Frostperioden mildnedes,
tog Besøget lidt efter lidt af for til Slut helt at ophøre; Foraaret
meldte sig da og overførte Mejsernes Virketrang og Interesse
paa andre Omraader.

