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hoe langer hoe vlugger op en neer, en eindeiyk vlogen zy 
luid zoemend door het glas, waarin wy hen hadden ge
vangen. En op de vliegplank uitgeschud, rendon zy vroolijk 
hun gastvry vorbiyf binnen. 

Zoo ging de winter gelukkig voorby on reeds werkten 
onze bijen weer prachtig op crocussen, amandelboompjes, 
en later op ahorns, toen er een ernstig tijdstip aanbrak 
voor onze kolonie. Wy beraamden n.1. een verhuizing. Om 
verschillende redenen wilden wy onze byen liever uit de 
goot vandaan nemen en op het dak zetten. Zoo gezegd, 
zoo gedaan. Wy timmerden een soort van houten omhulsel, 
teneinde den wind nog wat beter tegen te houden en op 
een goeden avond werd ons byenpaleis naar het dak over
gebracht. En wat gebeurde nu de volgende dagen? Bijna 
alle immen vonden direct den nieuwen weg, maar ook 
lederen dag zwierf er een troepje dakloozen wanhopig op 
de oude plaats, zeker in de hoogste mate verwonderd, hun 
oude verbiyf daar niet te vinden. Kwam or toevallig een 
boven den dakrand, dan zag of rook hij direct den korf, 
en full speed snelde hij er dan heen. Waarschijnlijk deelden 
de bijen elkaar al gauw het nieuws van de verplaatsing 
mede, of zagen zy de richting door dè vlucht hunner 
slimmero kameraden. Althans na oen dag of vyf verscheen 
er geen enkele im meer voor het dakraampje. En op het 
oogenblik (9 Mei) werken de by'en weer harder dan ooit op 
eschdoorns, paardebloemen en waarschynlijk op tal van 
andero planten. 

Voel plezier hopen wy er nog van te beleven, en indien 
de redactie van „De Levende Natuur" het my vergunt, hoop 
ik de rest mijner ervaringen op imkersgebied mede te deelen. 

Amsterdam. L. DORSMAN CZ. 

DE NESTBOUW VAN ONZE VOGELS. 
Winterkoninkje. — Het winterkoninkje bouw--thet nest op 

allerlei plaatsen, steeds echter overeenkomstig de levens-
wyze laag bij den grond. Nu eens onder bruggen, in boom-
spleten, in tuinhuisjes en schuren, in takkenbossen en 
houtstapels, dan weder vry tegen den stam van boomen 
of tusschen de stengels van klimplanten als hop en kamper
foelie. De speelnesten bestaan geheel uit mos en dorre 
bladeren, terwijl het eigenlijke broednest van binnen dik 
met veertjes is bekleed. In Maart is het mannetje al bezig 
met het bouwen der speelnesten, toch is het eerste legsol, 
dat tot twaalf eitjes bevat, eerst tegen het einde van April 
voltallig. In Juni volgt een tweede broedsel. De vorm van 
het nest wyzigt zich naar de standplaats. By de vrijstaande 
nesten tusschen verticale stengels is de vorm die van een 
uitgerekte ellipsoïde, tusschen horizontale takjes is de 
ellipsoïde afgeplat. By de niet vrijstaande nesten wordt 
de voorhanden ruimte eenvoudig opgevuld. 

Bastaard-Nachtegaal. — Het kunstige nestje van mos 
en paardehaar wordt geplaatst in allerlei donkere hoekjes 
als: tusschen klimop, op horizontale takken van sparren 
en in heggen. Tegen het einde van April is het legsol van 
vyf eieren voltallig. 

Grasmusch. — De grasmusschen bouwen het nest dicht 
by den grond tusschen allerioi planten en lage struiken 
als: duindoorns, bramen, bremstruiken, enz., nooit in 
boompjes. Het is tameiyk diep en vervaardigd van dorre 
plantenstengels, van binnen belegd met meer of minder 
paardehaar. In netheid van afwerking loepen de gras-
musschennesten nogal uiteen. Eerst in de tweede helft 

van Mei bevat het meestal vyf, zelden vier of zes eitjes. 
Braamshciper. — De braamsluipor schynt vetl meer dan 

de voorgaande soort aan de nabyheid van menschen te 
hechten. Terwyi men de grasmusch overal vindt, waar 
maar genoeg struikgewas en kreupelhout is, zoowol in de 
duinen als in de lage landen en op de heiden, houdt de 
braamsluiper zich alleen op in parken, tuinen en moestuinen. 
Het nestje wordt daar in verschillende heesters gebouwd. 
In tyd van broeden en aantal eieren komen de beide 
soorten overeen. 

Zwartkopsanger en Tuinfluiter. — Deze beide soorten 
stemmen, wat betreft de nestbouw, geheel overeen. Noch 
in de plaats of de samenstelling van het nest, noch in de 
kleur der eieren heb ik een standvastig verschil kunnen 
opmerken. Het nestje is veel minder diep dan dat van 
oen grasmusch, soms van fijne wortels gebouwd en van 
binnen dik gevoerd met paardehaar. Het staat meestal 
laag bij den grond, soms echter ook hooger in meidoorns 
en vlierstruiken. In de tweede helft van Mei bevat het 
vier of vyf eieren. Zwartkopzanger en tuinfluiter zoeken 
by voorkeur grootere of kleinere loofbosschen op, met 
eenigszins vochtigen bodem en dus weelderige plantengroei. 
Ze ontbreken in geheel droge streken met laag struik
gewas (duinen en heiden) waar juist de grasmusch veel
vuldig voorkomt. 

Fitis. — De Pitis bewoont niet te zwaar loofbosch met 
veel open plokken, waarin de zon gemakkelyk kan door
dringen, liefst op zandgrond. Het nestje wordt gebouwd 
in een kuiltje van den grond, goed verborgen tusschen de 
lage planten. Hot heeft ongeveer de gedaante van een 
liggend tonnetje zonder deksel, en is gebouwd van dorre 
grashalmen, van binnen dik met veertjes gevoerd. De 
dunne wanden zitten tameiyk los in elkaar, zoodat het 
al spoedig uiteenvalt. Omstreeks 20 Mei is het legsel van 
zes eitjes voltallig. 

Tjif-tjaf. — De tjif-tjaf bouwt het nestje meestal op 
dezelfde plaatsen als de fitis, soms echter ook een weinig 
boven den grond tusschen zeer dicht op elkaar groeiende 
planten of in braamstruiken. Het nestje geiykt veel op 
dat van de fitis, de opening is echter meer naar boven 
gericht. Daar de tjif-tjaf eerder terugkeert dan de fitis, 
worden in den regel jaariyks twee broedsels gemaakt. 
Het normale aantal eieren van het eerste broedsel is zes, 
van het tweedo vier of vyf. De eerste broedtild valt in het 
begin van Moi, de tweede omstreeks half Juni. 

Spotvogel. — Het spotvogeltje komt overal voor, waar 
niet te zwaar loofhout staat met veel onderhout en open 
plekken, vooral in parken en groote tuinen. Het zeer 
diepe nestje wordt gebouwd in heesters en kleine boompjes 
(jonge berken, vlierstruiken, enz.), een a twee meter boven 
den grond, soms ook hooger tegen den stam van grootere 
boomen. In de elzenboschjes van het polderland bouwen 
ze graag tusschen de hopatengels. Einde Mei of begin Juni 
bevat het vijf eitjes. 

Groote en kleine karekiet. — De karekietennesten hangen 
tusschen de riethalmen boven het water. De groote bewoont 
alleen grootere rietbosschen van meron en rivieroevers, 
de kleine ook het riet van slooten. Daar gewacht moet 
worden tot het riet hoog genoeg is, is het legsel van vyf 
eieren eerst in het begin van Juni gereed, 

Boschrietzanger. — De boschrietzanger komt overal voor 
aan begroeide slootkanten. Zooals het karekietennest 
tusschen de riethalmen hangt, zoo hangt het boschriet-
zangersnest gewooniyk tusschen de brandnetels, eens vond 
ik het ook tusschen het riet boven het water. Begin Juni 
bevat het vyf ejtjes. 

Merel. — De merels hebben, als het weer niet te ongunstig 
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is, in het einde van Maart of het begin van April reeds 
eieren. Het tweede broedsel volgt in Juni. Men vindt 
dikwyis pas begonnen of half voltooide nesten: of dit 
echte speelnesten zyn, dan wel om de een of andere reden 
niet afgemaakte broednesten, waag ik niet te beslissen. 
Ook van grasmusschen vindt men dikwyis zulke pas 
begonnen nestsn. Het normale aantal eieren is vyf. Een 
enkele maal leggen ze wel eens zes eieren, by hooge uit
zondering zelfs zeven. 

Groote lijster. — De groote lyster broedt stellig veel 
algemeener in ons land dan Schlegel aannam. Albarda 
noemt reeds acht provincies op, ik kan hier nog byvoegen 
de provincie Limburg, waar ik onder Vlodrop meerdere 
nesten vond. In de tweede helft van April is het legsel 
van vier of vyt eieren voltallig (op 21 April vond ik onder 
Wassenaar versche eieren, op 15 Mei onder Vlodrop 3 
eieren met een juist uitgekomen jong). 

Zanglijster. — De zangiyster maakt in den regel twee 
broedsels, in April en Juni, van respect, vyf en vier eieren. 
Ze komen overal naast de merels voor on bouwen het 
nest ook op dezelfde plaatsen. 

Nachtegaal. — De nachtegalen zyn overal te vinden, 
waar kreupelhout op droge gronden staat. Het nestje 
wordt tusschen de op den grond groeiende planten goed 
verborgen. Meestal rust de bodem op den grond, dus wat 
hooger tusschen het zeer dicht opeengroeiende kleefkruid-
Een enkele maal vond ik het ook een meter boven den 
grond in een houtstapel. Omstreeks het midden van Mei 
is het legsel van vyf eieren voltallig. 

Roodborstje. — Het nestje staat eveneens op den grond 
tusschen het mos of het dorre gras, dikwyis aan den voet 
van kleine boompjes. Het is meestal overdekt, met eene 
zydelingsche opening, soms echter ook open. Ze maken 
twee broedsels van zes eieren, in Mei en Juni. 

Gekraagd roodstaartje. — De roodstaartjes plaatsen het 
nest in gaten en spleten van boomen en by gebreke daaraan 
op den grond tusschen het gras en in hoopen dorre bladeren. 
Omstreeks midden Mei is het legsel van zes (by uitzondering 
zeven) eieren gereed. 

Zwart roodstaartje. — Het nestje van het zwarte rood
staartje wordt onder dakiysten en op uitstekende balken 
van schuren en tuinhuisjes gebouwd. De beide broedsels 
van vyf eieren vindt men in Mei en Juni. 

Tnpuit. — De tapuit nestelt in allerlei aardholen, als 
konynenholen, in aarden wallen en tusschen opgestapelde 
graszoden en heideplaggen, zelfs in steenhoopen. In de 
hoogveenstreken in turfstapels. Einde April of begin Mei 
vindt men de zes eieren voltallig. 

Paapje. — Het paapje komtoveralvoor op droge, zonnige, 
met laag struikgewas begroeide gronden. Het nestje is 
niet meer dan een met grashalmen belegd kuiltje in den 
grond, goed verborgen tusschen het dorre gras. In de 
tweede helft van Mei vindt men de vyf of zes eieren. 

Grauwe vliegenvanger. — In bosschen bouwt de vliegen-
vanger het nestje eenige meters boven den grond tegen 
den stam van groote boomen, intuinen, ook in lage heesters 
en stamrozen of tusschen hot latwerk van leiboomen, 
prieëeltjes en veranda's. Eind Mei en Juli vindt men de 
beide broedsel van vyf en vier eieren. 

Venlo. P. TESCH. 

SPREEUWEN. 
enigen tyd geleden las ik, ik meen in het bekende, 

mooie vogolboek van Keulemans dat de spreeuw 
geen spotvogel is, maar, stond er een eind vorder, 

hy kan wel een liedje leeren fluiten. 
Dat rymt niet erg met elkaar. Is nietjuist zyn vermogen 

een wysje te leeren fluiten het beste bewys voor zyn 
spotterigheid? 

Onze horlogemaker had een spreeuw, die hy, zoo onder 
't werk, het bekende, schoone lied: Weg met de socialen, 
leve Willemien," had geleerd. Later bezat hy een andere, 
die tameiyk duidoiyk het liedje van do Zilvervlooit kon 
fluiten. Een aardige, makke vogel was dat; als het deurtje 
van de kooi werd open gezet, kwam „Piet" op den vinger 
van zyn baas zitten om zyn kunst te laten gooren. 

En een vogel, die zoo iets kan leeren, zou geen spotvogol 
zyn? Op ons dak huisden een paar spreeuwen, naar wie 
ik dikwyis met plezier heb zitten luisteren. Hun meeste 
geluiden ('t was in Holland) waren ontleend aan moeras-
en watervogels; natuuriyk omdat de spotter zyn kostje 
gewooniyk in het weiland zoekt. Ze begonnen altyd erg 
kalm, meestal met kiewiet, kiewiet; daarop volgde dan een 
paar maal het geroep van den griet. Merkwaardig was, dat 
het „kiewiet, kiewiet" steeds vlug achter elkaar geroepen 
werd, terwyl tusschen elk geroep van „grutto" een kleine 
pauze was, juist zooals by de echte grutto. 

Tureluur klonk het dan met een welluidenden uithaal 
van de laatste uu; o, dat vleide zoo. Het karrekarrokiet-
kiet kon ik altyd duideiyk onderscheiden en het gefluit 
van den merel deden ze ook tameiyk goed na. Vooral 
echter hot harde „tsjieng," „tsjieng" dat die vogel altyd 
laat hooren voor hy gaal slapen konden zo bedriegeiyk 
goed nabootsen. 

Koekoek, koekoek, hoorde je dan weer. 
Al meer en meer geraakten de vogels in vuur en ge

sticuleerden eerst langzaam dan sneller met de vleugels. 
Na een kort welluidend gekweel (leeuwerik?) begonnen ze 
met den snavel te klepperen en maakten daarby kwakerige, 
diepe keelgeluiden. Ik dacht dan altyd aan snaterende 
eenden. 

Ondertusschen wuifden ze voortdurend met de vleugels 
en als ze aan het hoogtepunt van hun lied gekomen waren, 
lang uitgerekte, hooge, schelle tonen, werd de kop geest
driftig recht in de hoogte gestoken en kwam zelfs de 
staart in actio om nog moer uitdrukking aan hun gezang 
te geven. 

Nog een paar toontjes van voldoening volgden gewooniyk 
en uit was het lied, om na oen paar snavelbewegingen 
door de borstveerewof den staart opnieuw te beginnen. 

Ook het gerikkik van de kikkers kan je geregeld van 
spreeuwen hooren en het diepe, buikige kwak, kwitk van 
de padden kunnen ze merkwaardig goed nadoen. Toen ik 
dat voor het eerst hoorde, schoot ik onwillekeurig in een 
lach; het klinkt ook zoo gek en onverwacht uit den bek 
van een vogel. 

Hoe langer ge luistert, hoe meer geluiden je leert onder
scheiden. Ik kan dan ook ieder aanraden van 't voorjaar 
onzen vriend eens te beluisteren, als hy in zyn mooi 
zwartblauw-glanzend pakje zyn wyfje het hof maakt, of 
haar den tyd verdryft, als ze zit te broeden op de vyf 
lichtgroene eitjes. 

Spreeuwen nestelen in holten van boomen en onder de 
pannen van onze daken. 

Eén paartje wilde met alle geweld zyn nest maken in 
den vergaarbak van het regenwater onder de goot en het 
duurde een geruimen tyd, voor hen aan het verstand was 


