Overstekend klein wild
Speels huppelend, maar o zo kwetsbaar: jonge konijntjes.
De allerjongste zitten nog redelijk veilig aan de andere
kant van de groene zoden. Iets oudere konijnen verkennen de bovenwereld, maar zien het grote gevaar nog
niet. Ze blijven daarbij rustig zitten en vluchten pas als
ze het alarmgestamp voelen van een groot konijn.
Weer iets oudere konijnen lijken zich te begeven op hun
onbekend terrein. Bij gevaar stuiten ze in hun vlucht op
ondoordringbaar struikgewas, en kennen het poortje erin
iets verderop nog niet. Je hoort ze tegen het prikkeldraad
aanrennen. Wanneer niet ík het gevaar was, maar een
vos of havik, was het konijn al lang kassiewijle.
In deze tijd van het jaar zijn er geen kleine konijnen
meer. De meeste zijn dood, de rest groot. Deze laatste
kennen hun omgeving inmiddels; ze weten hoe snel ze
zijn; horen, voelen, ruiken en zien de gevaren. Toch lijkt
het erop dat ze ’s avonds niet adequaat handelen als ik
aan kom fietsen: ze zitten in de berm en schieten bij mijn
verschijnen het fietspad op. Soms besluiten ze halverwege, of zelfs na het oversteken, te keren. Alles in

paniek. Voor mij wordt het moeilijk mij in het konijn
te verplaatsen: wat zien ze in het koplamplicht? Is de
vertrouwde dekking half zo vaak aan de overkant?
Steken ze over naar waar al konijnen zitten, wat
vertrouwen geeft ?
Ook vraag ik mij af, of konijnen juist vaak in de berm
zitten. Natuurlijk, als ze elders zitten, zie je ze in het
donker niet. Maar de berm wordt niet zelden gemaaid,
waardoor jong, fris gras en kruiden de kans krijgen. Dit
gewas kan ook profiteren van afstromend regenwater of
misschien van een vochtvoorraad onder het fietspad.
Eén maal wist een konijn handig te profiteren: het stak
voor mij over van rechts naar links (met voorrang dus).
Direct volgde een vos, die uit alle macht remde om niet
door mijn voorwiel gekraakt te worden. Het konijn
verdween in het donker. De vos zal mij wel als groot wild
beschouwd hebben. De zaak is niet in het reine gebracht.
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