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veld in goudglans zetten en dal heerlijke lied van den 
ongezienen zanger stijgt eruit op, dan is dat een moment 
van hoog genot. Het gemis van één rietzanger wordt niet 
goed gemaakt door honderd paar paapjes, al doen zo nog 
zoo hun best. Die zijn er hier maar in overvloed, al wilde 
ik daar in den beginne niet aan. Paapjes moesten in de 
duinen zijn en „niet-dik-dik" roepen, dat had ik uit „In de 
Duinen" geleerd. En mijn vogels zongen een aardig inge
togen liedje. Nu ben ik wijzer geworden. 

Waar riet is zijn karekieten en hier is veel riot, d u s . . . . 
Het zijn allemaal kleine karekieten; als ik groote wil hooren, 
moet ik naar de rietpiassen bij Moerdijk. 

Do rietgors is ook geen zeldzame verschijning; pas het 
vorig jaar heb ik hem ontdekt, wat een heel feest was. Nu 
hoor ik hom op verschillende plaatsen. Zijn lied kan mij 
niet bijzonder boeien, maar den vogel zelf noom ik nogal 
oens in den kijker om zijn leuke kop. 

Van rietgors op geelgors is geen groote sprong en van 
geelgors op boompieper evenmin, want mocht de een soms 
zwijgen, dan laat de ander zich wel hooren. Minder alge
meen is de graspieper, die af en toe maar eens mijn weg 
kruist. Aan weidevogels is deze streek niet zeer rijk. Veel 
leeuwerikken, veel kievieten (vooral in de bietenvelden) een 
enkele grutto, daar houdt het al mee op. Geen tureluurs, 
geen wulpen, geen scholeksters. Het is hier meer het land 
van do uilen. Op mooie voorjaars-avonden, als de volle maan 
de knotwilgen-laantjes en het wijde land met sprookjes-licht 
overgiet, hoor je de steenuiltjos elkaar van alle kanten toe
roepen. Dat is een wonder geheimzinnig geluid. De kerkuilen 
nestelen moest in boerenschuren. Ik sta altijd verbaasd over 
de zekerheid, waarmee die vogel met zijn breede vlucht in 
volle vaart het nauwe vlieggat binnon vliegt. 

Ook torenvalken zijn vrij algemeen en koekoeken niet 
minder. Do stille, met hoog geboomte beplante dijken, te 
midden van de bebouwde akkers, zijn voor hen een uitge
zochte . . . . verblijfplaats. Broedplaats had ik haast gezegd. 

Het aantal wielewalen blijft vrijwel constant, er zijn er 
nogal wat. Hetzelfde geldt voor de Vlaamsche gaaien. Ik 
wil deze niet voorbijgaan zonder u te vertellen dat ook ik 
eens een gaai heb hooren zingen. Het was een ingetogen 
gekweel met blèrende geluidjes er tusschen als van een 
jonge geit. 

Hebt u ooit van een zingenden ekster gehoord of gelezen, 
behalve op het uithangbord van een dorpsherberg? Nu, 
zingen is wel iets of wat een euphemisme voor dat zachte 
geprevel, dat ik eens van een ekster hoorde, maar het was 
toch heel wat liefelijker dan het gewone gekrijsch, Het 
kwam ongeveer hierop neer: 

ke -gak - e - gak - e - gak piew - ieuw 

Het komt mij voor, dat eksters hier veel algomeener zijn 
dan b.v. in Noord-Holland. Kokmeeuwen en kleine zee
meeuwen bevolken 's winters de ondergeloopen boezems, 
maar 's zomers verdwijnen ze. Den laatsten tijd vliegen er 
veel zwarte sterntjes rond; waar zij nestelen, kan ik niet 
gissen, maar blijkbaar niet veraf, want ik zag ze hun jongen 
voeren op het terrein van de fabriek. 

Ziehier in „ruwe trekken" de ornis van Zevenbergen, waar 
een volbloed ornitholoog als u misschien om glimlachen zal. 
Het is ook zeer goed mogelijk, dat hier heel wat meer huist, 
maar men moet dat meerdere toch zien, om er melding van 
te kunnen maken. Purperreigers, geoorde fuuten, pelikanen 
te gaan fantasoeren kan nooit in het belang van de orni-
thologische wetenschap zijn. Wel heb ik eens pelikanen 

zien overvliegen en een doude nachtzwaluw gevonden. Hoe 
die hier verzeild kwam? 

Nu schiet mij nog te binnen, dat ik de vorige week hier 
voor 't eerst een ijsvogel zag en dit voorjaar voor 't eerst 
een paar roodborsttapuiten. Ik kreeg ze bij toeval in het 
veld van den kijker, toen ik deze richtte op het eerst aan
gekomen paapje. Zeldzaam mooi zijn ze, zoowel het mannetje 
als het wijfje. 

Omtrent het voorkomen van enkele vogels, als boomvalken, 
sperwers, patrijzen, grasmusschen durf ik nog geen beslist 
oordeel uitspreken en onze trouwe garde van meezen, vinken 
c.s., ooievaars, reigers on waterhoentjes ga ik stilzwijgend, 
hoewel niet minachtend voorbij. . 

Zevenbergen (N. Br.) S. VAN DER MOLEN. 

DE WIELEWAAL EN ZIJN NEST. 
(Oriolus galbula). 

^*rmice, ik geloof, dat ik een nest van een wielewaal 
> r gevonden heb," zoo kwam mijn collega W. laatst bij 

" / me. Hij wist wel, dat ik al lang naar zoo'n natuur
product had gezocht, omdat reeds een jaar of drie hier 
een paar wielewalen vertoefden. 

Aardige vogels, die wielewalen! Pas is Mei half verstreken 
of eensklaps hoor je den mooien vogel zijn vol geluid in 
het vogelkoor mengen. Ik weet werkelijk niet, hoe ik dat 
moet beschrijven. Het doet me altijd aan het zoete gefluit 
van den merel denken, maar ook aan het geluid van een 
klarinet. Het gezang bestaat telkens uit 3 of 4, een enkelen 
keer uit 5 strophen. Nu eens meen je er den Hollandschen 
naam sWielewaak in te herkennen, dan weer »Oriolus« 
den Latijnschen, met den klemtoon op den tweeden 
lettergreep. Het laatste is nog het meest duidelijk, 
maar alweer: een preciese omschrijving of omzetting in 
noten, wil me niet gelukken. Doch prachtig is het. Vol, 
zoet, verrukkelijk om naar te luisteren. Je kunt het gewoon 
niet laten. Dat de omschrijving ervan lastig is (zooals 
trouwens met tal van vogelgeluiden, die we maar wat 
benaderen) blijkt wel uit de verschillende opvattingen, die 
men er in onderscheidene landstreken van heeft. Naumann 
omschrijft het als «dietleoct of sgiedadietleoa. In Noord-
Duitschland hooren de boeren er uit: sPfingsten Bier hol'n; 
aussaufen, mehr hol'na of «Hest du gesopen, so betahl och«. 

De wielewaal zingt graag. Heeds vóór de zon opgaat, 
hooren we hem en den geheelen dag kan dat het geval 
zijn. 's Morgens is hij soms wel eens stil, doch nooit lang 
achtereen. Tot den avond klinkt zijn geroep en zelfs op 
vele dagen, wanneer andere vogels zwijgen, is heer wiele
waal aan 't woord, dat we hem gaarne gunnen. Hij streelt 
ons oor, — meer dan mevrouw wielewaal, die een echte 
schreeuwleelijk is, ongeveer zooals een meerkol of een 
ekster. Gelukkig mengt ze zich niet zoo vaak in 't gesprek 
als haar heer gemaal. 

Dit hebhen dus de wielewalen met andere vogels gemeen, 
dat de gave des lieds meer aan het mannetje eigen is. 
Ook volgen ze den regel, die het mannetje mooier kleed 
voorschrijft. Het mannetje is mooi, hooggeel gekleurd, 
vooral op kop, hals, bovenste deel van den rug en aan do 
buikzijde. Teugel, schouders en vleugeldekveeren zijn zwart. 
De zwarte slagpennen hebben witte of geelachtige randjes. 
De staart is zwart, met geel uiteinde, dat, in 't midden het 
smalst is. Het oog en de snavel zijn rood, de pooten grijs 
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De geheele lengte bedraagt 2>^ d. M., 
waarvan bijna 1 d.M. voor den staart ge
rekend moet worden. 

De wijfjes zijn van boven geelachtig 
groen; onder lichtgrijs, op den buik wit 
met donkerder streepjes. Schenkels, onder-
dokveeren met de spits der binnenvlag 
alleen zijn geel. De slagpennen zijn groen-
bruin, de staart geel-olijf-groen. Oogen, 
snavel en pooten als bij de mannetjes. 

Het meest herinnert do vogel aan de 
lijsters, doch ook aan de vliegenvangers 
doet hij denken. 

Naumann zegt: »Hij is een schuwe, wilde 
en onrustige vogel, die zich steeds aan 
de blikken der menschen zoekt te ont
trekken, hoewel hij dikwijls in hunne 
nabijheid woont. Hij huppelt en fladdert 
altijd in de dichtst bebladcrde hoornen 
rond, blijft zelden lang achtereen in den
zelfden boom en nog minder op denzelfden 
tak; zijn onrustige aard drijft hem nu eens 
naar de eene, dan weer naar de andere 
plaats. Slechts zelden houdt hij zich 
in laag struikgewas op, nog zeldzamer 
komt hij op den grond. Als dit een enkele 
maal gebeurt, blijft hij er niet langer dan noodig is om een 
insect of een dergelijke prooi te grijpen. Niet dan bij uit
zondering doet hij in dit geval eenige zeer onbehendigo, 
plompe sprongen; want hij gaat nooit stappend. Zijn moed 
en vechtlust openbaart hij niet alleen in 't vorkeer met zijn 
soortgenooten die hij voortdurend met zijn snavelhouwen 
vervolgt, maar ook jegens andere vogels, zoodat er aan 
zijn getwist nooit een einde komt. Hij vliegt met gedruisch 
en schijnbaar niet zonder inspanning. Toch komt hij tamelijk 
snel vooruit. Als zijn weg over een groot, open terrein 
leidt, schiet hij op de wijze van de spreeuwen volgens een 
groote, zwak gekromde booglijn of volgens een lijn met 
kronkels van geringe hoogte voort. Over een korten afstand 
volgt hij een rechtlijnigen weg, nu eens zwevend, dan weer 

Op de halve grootte. 

Nest van den Wielewaal, op de halve grootte. Foto van Brincker, Doetinchem. 

fladderend. Hij houdt veel van vliegen. Zijn veelvuldige 
zwerftochten strekken zich over een groot terrein uit. 
Dikwijls ziet men hem een anderen wielewaal een kwartier 
lang opjagen en onophoudelijk vervolgen.» 

Nu, van zijn schuwheid weet ik mee te praten. Wat 
heb ik ze al vaak beloord, als ze in den omtrek, waar we 
nu het nest wisten, aan het scharrelen waren. Geen minuut 
zitten ze stil. Steeds klinkt hun roep en hoor je ze fladderen. 
Wanneer je heel stil bent, kan je ze soms een oogenblikje 
zien, maar pas richt je den kijker, of 't l)cest verdwijnt. 
Hij kan je zelfs niet zien staan. Al stond ik nog zoo stil, 
sinjeur vond me blijkbaar een zeer verdacht personage on 
mevrouw Oriolus dacht er hoogstwaarschijnlijk evenzoo over. 

Toch heb ik ze meer dan eens goed geobserveerd, maar 
dan wisten ze niet, dat ik zoo dichtbij was. Naast 
mijn schpollokaal namelijk is een groote tuin, 
waarin aardbeien en frambozen rijp worden juist 
voor of liever (want we hebben een bovenlokaal) 
boneden de ramen van onze school. En daar kon 
onze geel- en groenrok zoo lustig komen snoepen. 
Hij zat dan voor een wielewaal tamelijk lang op 
den grond en handelde dus iu tegenstelling met wat 
Naumann beweert. Soms wel 10 minulen bleef 
hij smullen, doch het minste geklepper van een 
lei in de school of eenig ander geluid, deed hem 
do vlucht nemen in den reuzoubeuk daar vlak bij. 

Heele tijden zaten de jongens dan soms naar 
zijn welluidend geroep te luisteren en ze wisten 
me spoedig te zoggen, of de wielewaal of de merel 
het was, die we ook dagelijks waarnamen. 

lirehm zegt: o Weinige dagen na aankomst begint 
de wielewaal zijn kunstig nest te bouwen. Steeds 
hangt hel in een gaffel van een langen tak. Het 
wordt vervaardigd van half droge grasbladen, 
halmen, ranken, bastvezels van brandnetels, heide, 
wol, berkenschors, mos, spinnewebhen, spinsels 
van rupsen en dergelijke materialen; het heeft den 
vorm van een diepen nap en wordt van binnen 
met fijne graspluimen of met wol en veeren be
kleed.» 

Het zal wel waar zijn wat Brehm on anderen 
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(zoo ook Bitzema Bos) misschien in navolging van den 
grooten Duitschor omtrent nest en bouwstoffen vertellen, 
maar ons nest wijkt van de beschrijving nog al wat af. 

Ziehier een lijst der bouwstoffen welke ik er duidelijk 
aan onderscheidde: 

<(. bastvezels; h. boomwortels; c. bindtouw; d. garen; 
e. lioutkrullen; /'. kastpapier; g. een stuk van oen oude 
krant; h. oen papiertje, waarin volgens het opschrift »De 
Jongs-Cacao» verpakt geweest was; i. een dito, dat Haagsche 
hopjes had omsloten; J. hooi (van binnen); k. één geel 
veertje (van buiten); l. 2 stukjes glas van ± i cMs.; en 
m. een scherfje porcolein; beide op den bodem. 

Ergo: geen mos, spinsels, droge grasbladen. 
De afmetingen zijn: 14 cM. lengte, 12 cM. breedte en 

6 cM. diepte. De wanden zijn soms heel dun. Van onder 
2 cM. dik. 

Het nest zat in een bruinen beuk op ± 5 M. boven don 
grond. Ik heb wel eens gelezen, dat wielewalen liefst in 
eiken bouwen, doch do mijne bepaald niet, want or stonden 
genoeg eiken in do nabijheid. Het nest was duidelijk zicht
baar en door zijn vele papieren bouwstoffen gemakkelijk te 
onderscheiden. 

Ei van den Wielewaal op s/i van de na t gr. 

In het begin van Juni bevat het nest gewoonlijk 4 of 5 
eieren, waarvan ik er eens een in mijn verzameling mocht 
krijgen. Het was door iemand van een jongen gekocht. 
Welke moeite ik toen ook aanwendde om dien jongen op 
te sporen, het was al moeite voor niets. Die eieren zijn 
helderwit met grauwe en donker roodbruine stippels en 
vlekjes. 

Einde Juni worden de jongen geboren die spoedig vol
wassen zijn en als ze pas uitgevlogen zijn reeds geruid 
hebben. Ze gelijken clan precies op hun moeder. Eerst het 
volgende jaar krijgen de manlijke do kleur van hun papa. 
Het lijkt daarom, als we in Juli of begin Augustus wielewalen 
aantreffen of één mannetje op vijf of zes wijtjes voorkomt. 

De wielewalen zijn over het geheel nuttige vogels, ofschoon 
de Nederlandsche wetten hen niet als zoodanig beschouwen 
en beschermen. Tenminste nu niet meer. Bij Kon. Besluit 
van 25 Augustus 1880 (St.hl. No. 164) word de wielewaal 
beschermd. Later werd dit besluit herzien en de wielewaal 
geschrapt. Dit lot deelde hij met verscheidene andere, 
namelijk: de bonte kraai, roek, kauw, bcflijster, groote 
lijster, kramsvogel, koperwiek, boomleeuwerik, kuifleeuwerik, 
vink, ortolaan, grauwe gors, geelgors, rietgors, huismusch, 
ringmusch, geitemelker, baardmannetje, groote en kleine 
karekiet, boschrietzanger, rietzanger, sprinkhaanrictzanger, 
nachtegaalrietzanger, blauwborstje, tapuit, paapje, roodborst

tapuit, duinpieper, groote pieper en groote gele kwikstaart. 
Toch is zeker van deze alle nog niet uitgemaakt, dat het 

zondenregisler groot genoeg is of het belang uit natuur
historisch oogpunt klein genoeg, om in het oog van vogel-
vrienden deze opheffing te billijken. De schade die de 
wielewaal aan vruchten verricht is zeker niet grooter 
(kerseboomgaarden moeten het nogal ontgelden) dan het 
groote nut, dat insectenverdelging daar tegenoverstelt. 
Edoch — over vogelbescherming is het laatste woord nog 
lang niet gesproken, afgezien nog van het kleinmenschelijke 
egoïstische beginsel van'nut of schade in de portemonnaie. 

De wielewalen (Oriolus galbula) behooren tot de familie 
der kortpootsprecuwen (Oriolidae), die ongeveer 75 soorten 
omvat, welke meerendeels in de keerkringsgewesten en op 
het oostelijk halfrond voorkomen. Onze gele vriend is de 
eenige Europeesche vertegenwoordiger. In ons land wordt 
hij wel goudmerel genoemd; een Limburgsche jongen, die 
hier was, noemde hem zoo. In Friesland heet hij gele gouw, 
elders weer wiewaal, — doch meestal kent men hem onder 
zijn echt Nederlandschen naam wielewaal. 

Wij hopen, dat wij hem hier nog menigmaal mogen 
waarnemen, want hoe hij zijn nest bouwt, zijn jongen 
opvoedt en zijn voedsel zoekt, dat zijn vraagstukken, die we 
gaarne na eigen observatie oplosten. Misschien dat een der 
lezers van Be Levende Natuur dat kan. Zeker zal hij met 
zijne mededcelingen redactie en lezers zeer verplichten. 

Ambt Boetinchem, Sept. 1907. A. JOMAN. 

N a s c h r i f t : Na 't afdrukken van dit artikel hoorde ik nog van een 
Limburger deze echt Limburgsche varianten op 't Wielewalen lied: »Tegen 
è Zondag achtaag», of «Keskedie, laot de keuj oet; aender keuj zin al lang 
oeU. — Met den nkeujn bedoelt de Limburger de koeien De bedoeling van 
's vogels roep in de Meimaand is daarmee duideliik. Nov. '07, A. J. 

DE NESTBOUW VAN ONZE VOGELS. 
(Vervolg Uz. 214, deel IX..) 

Boerenzwaluw. — De boerenzwaluw plaatst het nest onder 
bruggen, in stallen, schuren, loodsen, werkplaatsen van 
fabrieken enz. of tegen buitenmuren onder zeer breedon 
daklijst, steeds zóó, dat het gevrijwaard is tegen regen-
Deze voorzorgsmaatregel is noodig, daar het van boven 
geheel open, uit klei bestaande nest het opgevangen regen
water niet zou doorlaten. Het eerste legsel van vijf eitjes 
vindt men omstreeks half Mei, het tweede in Juli. 

Huisswalmv. —- De huiszwaluw bouwt een overdekt nest 
met zijdelingschen ingang, In overeenstemming hiermede 
bevindt het nest zich steeds tegen buitenmuren, hoogstens 
onder zeer breede poorten. Binnenshuis zag ik nooit een 
huiszwaluwnest. Het eerste legsel is gewoonlyk nog iets 
later dan bij de boerenzwaluw on bevat eveneens vijf eitjes. 

Oeverswaluw. — De oeverzwaluwkolonies bevinden zich in 
zandhellingen van afgraverijen en steile rivieroevers. De 
horizontale gangen loopen meestal slechts eenige decimeters 
onder den beganen grond. Op deze diepte bestaat geen 
gevaar voor instorten, daar de druk van het zand gering is 
en het bovendien door de plantenwortels nog wordt bijeen
gehouden. De druk van het bovenliggende zand wordt echter 
spoedig te groot om het graven van een tunnel mogelijk te 
maken, ik zag dan ook nooit nesten dieper dan twee meter 
onder de oppervlakte. De gang is ongeveer een meter lang. 
Einde Mei bevat het nest vijf eitjes. 

Qroene Specht. — De groene specht hakt voor het nest 
een gat in beuken, abeelen, grove dennen enz. De opening 
is zuiver cirkelvormig on bevindt zich meestal 3 a 5 Meter 
boven den grond. Het gat buigt zich spoedig verticaal naar 


