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NOG IETS OVER HET ZINGEN DER GAAIEN. 
E g a a i e n zi jn n i e t s c h u w , k u n n e n m o o i z i n g e n , 

v o e d e n z i c h h o o f d z a k e l i j k m e t z a d e n en i n s e c t e n 
en h a l e n s l e c h t s bij u i t z o n d e r i n g v o g e l n e s t e n ui t ." 

Dit was de stelling, die u, mijnheer Thijsse, in 't Maart
nummer 1905 van De Levende Natuur neerschreeft. 

Ik herinner mü, dat het laatste gedeelte dezer stelling, eenige bestrijding 
mocht ondervinden en dat velen kwamen aandragen met staaltjes van nestroof 
door gaaien bedreven, zoodat de waarschijnlijkheid groot is, dat sintsdien, de 
meerkol nog steeds als nestplunderaar bij de lezers van „De Levende Natuur" 
staat aangeschreven. 

Ook uwe bewering, dat de gaaien vmooi kunnen zingen," werd in twijfel 
getrokken. Ik herinner mij dit nog wel, uit persoonlijke gesprekken met anderen. 

Een vorigen keer gaf ik u reeds eenige aanhalingen uit het //Jahrbuch der 
Vogelkunde 1908", die uw mededeeling van destijds volkomen bevestigden. 

Onlangs vond ik nog weer een paar uitingen van verschillende schrijvers, 
die zich in gelijken geest uitten. Hier volgen ze: 

Kurt Floericke schrijft in zijn »Deutsches Vogelbuch" 1907 (pag. 303, 2de 
kolom, reg. 10) ^Der Eichelhaher versucht sich auch nicht ohne Glück als 
Künstler, indem er die Rufe anderer Vogel nachahmt, was ihm namentlich mit 
dem Miauen des Bussards ganz gut zu gelingen pflegt, und wenn er die so 
erborgten Töne durch Schwatzende und grakelnde Übergange zu einem Ganzen 
verbindet, gliickt es ihm bisweilen wirklich, einem die Überzeugungbeizubringen, 
dasz auch die Raben noch zu den Singvögelen geboren.« 

In het „Journal für Ornithologie* (1908) pag. 53 schrijft Dr. E. Hesse: 
„Aus einem Bestand alterer Fichten im Südl. Ratsholz hörte ich am 26 IV 

vorm. gegen 11 h. das charakterische „hu hu hu — huu" des Waldkauzes 
(Syr. aluco L.), mehrmals nacheinander, und entdeckte auch sogleich den rufenden 
Vogel, der sich als Eichelhaher entpuppte und diesen Eulenruf im Fichtendunkel 
also Üluschend nachahmte. Wenn man am Tage Stimmen van Éulen vernimmt, 
ist es unbedingt erforderlich, dasz man den rufenden Vogel auch sieht, man 
könnte sonst leicht durch einen solchen Nachahmungskünstler, wie der Eichelhaher 
ist, arg getauscht werden »)•* 

') Juist nadat ik dit schrijven gepost had, vond ik opnieuw een mededeeling over liet zingen 
van de gaai, en wel in «Hans, Hol', Garteno van '2 April HUO, van de hand van Ollo Siehold: 
«Dabei lassen sie auszer ihrem rauhen UiUschen die verschiedenartigslen Lauto durcheinander 
vernehmen, langgedehntes klagendes Piepen, dazwischen den soharfon Schrei des liussards, 
das Floten der Stare und Drosseln, den Kuf der Kule. Ahscits im Walde ertönt es seltsam 
wie angeschlagene Glasglocken. Es zieht uns, dem Schall nachzugehen, bald klingt es ticfer, 
dumpier, bald glockenhell. Da vor uns im Gezweig der Eiche entquillt der Klang des geheim-
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Waar zóóvelen zich nagenoeg eensluidend uitspreken, daar wil het mij voor 
komen, dat er aan uw stelling, dat de gaai tot zingen, écht zingen, in staat is, 
niet meer mag getornd worden. En waar het door verschillende personen, onaf
hankelijk van elkaar, en op verschillende tijdstippen, is geconstateerd, daar 
geloof ik, dat we niet met 'n individueel verschijnsel te doen hebben, maar wel 
degelijk met 'n eigenaardigheid, die aan de geheele soort moet worden toe
geschreven. 

J. L. F. DE MEYERE. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Hoornaars. — Zooals u weet waren er verleden jaar ontelbare wespen, en op een buiten

plaats in Overijssel heb ik toen ook zeer veel nesten gevonden van de groole hoornaar of 
paardenwesp (aldaar horp genoemd). Zeer vele wespennesten heb ik daar uitgeroeid, daarin 
ook trouw geholpen door dassen, die, zooals u wel zuil welen, daarin zeer bedreven zijn. Dit 
jaar heb ik in die streek geen enkel nesl kunnen vinden. Nu is echter het merkwaardige, dat 
er elders ook niet veel zijn. Is u bekend waaraan dat zou kunnen liggen? Aan de vocht zeker 
niet, daar er verleden jaar zeer veel regen is gevallen. Tien horpennesten heb ik uitgeroeid, 
waaronder een reusachtigeu kogel in een schuurtje ( ± 40 bij 25 c.M) en welk nest het verblijf in 
gemeld schuurtje onmogelijk maakte. Dil jaar heb ik maar één nesl kunnen vinden en juist 
dit nest zat in dcnzclfden boom, waarin verleden jaar een nest zat en dal niet afdoende was 
dichtgemaakt. Nu is mijn vraag: Blijft alleen de koningin over, die het volgende jaar een 
nieuw nest sticht•.' (Voor zoover bekend is: ja. H.). 

Gaan dus de overige exemplaren onvoorwaardelijk dood gedurende een winter'? 
Zijn gewone vrouwelijke exemplaren niet in staal eieren te leggen bij gebrek aan een 

koningin. 
Gedurende den bloeitijd der rhododendrons heb ik daar hoornaars zien vliegen, die te kien 

waren voor koninginnen en nieuwe nesten konden er toen nog niet zijn. Kunnen dil alzoo 
overwinterde exemplaren geweest zijn. U zult mij zeer verplichten als u mij te gelegener tijd 
op zoudt willen antwoorden. B. H. v. DEDEM. 

Waarnemingen in 1909 gedaan, betreffende zwarte Roodstaart en wltgestreepte Blauwborst.— 
o. Begin Augustus zag ik een 3-tal jonge zwarte Boodslaarten, die, tol mijn groole verbazing 
gevoederd werden door een Ringmusch. Ik bespiedde ze eenigen tijd en ook den volgenden 
dag, on zag telkens om de beurt de oude zwarte Roodstaart (mannetje) en de Ringmusch 
voedsel aanbrengen. 

Het verwonderde mij te meer, daar de Ringmusch een alleseter is, 
b. In dien zelfden lijd vond ik in een blikken kruik, die aan een boonenheg was opge

hangen. een nest van een zwarte Roodstaart met 3 eieren. Eenige dagen later kwamen 2 
jongen uit, die na 10 dagen (dus nog al vlug) nitvlogen. Dezelfde vogels hadden 'i broedsels 
gehad in een ouden gieter, die daar ook vlakbij hing. Het 2de broedsel was echter verdronken 
in den gieter bij een hevige onweersbui. Niettegenstaande een labaksschuur in de onmiddellijke 

nisvollen Waldglöckleins der Kehle des vielstimmigen Vogels, der bei nnserem Erblicken 
erschrokl, widerwftrtig aufkretschend, davonflaltert.» 

En ten slotte blijkt me, dat ook Valer Naumann, zéér wel met het zingen van de gaai op 
de hoogte was. Bij hem lees ik: "Desgleicheu ruft er nicht sellen die sylben Markolsus, aus 
welchen nebst vielen andern, sonderbaren und auszersl verschiedenep bald gnrgelnden umi 
schwalzonden, bald pfeifenden oder kreischenden Tonen sein Gesang zusammen gesetzt ist, 
welchen er tast das ganze Jahr hindurch horen laszl. Er ahmt auch öflers einzelne Lock-
tone anderer Vogel nach, und gleicht hierin, wie im fluszern Ansehen, einigermaszeu den 
WOrgern. 


