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ik hem aan een goed vriend van mij, waar hij kennis maakte en vriendschap 
sloot met een ouden hond en een tamme ekster. Dikwijls plaagde hij de hond 
door hem aan neus en ooren te pikken en zijn huid op minder aangename manier 
met zijn klauwen te bewerken, wat de goede lobbes echter maar toeliet. 

Dikwijls kreeg hij musschen te eten, die in den boomgaard geschoten waren. 
Soms probeerde hij ze zelf te vangen, wat echter niet gelukte. Hij zou dus 
niet als jachtvalk gebruikt kunnen worden. Ik heb ook nog nooit in een of 
andere oude roman gelezen, dat de torenvalk afgericht werd. Het is toch 
wonderlijk, dat afgerichte roofvogels zich aan veel grooter wild wagen, als in 
vrijen staat. De slechtvalk werd bijvoorbeeld ook voor reigerjacht gebruikt en 
de boomvalk op patrijzen en kwartels. 

Muizen at mijn torenvalk natuurlijk zeer gaarne evenals meikevers en 
sprinkhanen, die dikwijls voor hem gezocht werden. Een kikvorsch, dien hem 
toegeworpen werd, doodde hij wel, maar at hem nooit op. Voor een ringslang 
had hij altijd groote angst. 

Met den trektijd moest hij opgesloten worden in een groot hok en was 
gedurende dezen tijd onrustig en vloog onder schel geschreeuw tegen de tralies. 
Met de winter werd hij echter weer veel tammer en rustiger. 

Na het ruien bleek het een mannetje te zijn. Hij leeft op het oogenblik 
nog, maar geniet niet meer de vrijheid, die hij bij mij had. 

J. VAN LAREN. 

{Wordt vervolgd). 

OVER VOGELGELUIDEN. 
IJ mogen gerust beweren, dat het grootste deel van de vreugde, die 
het bestaan van de vogels ons schenkt, afkomstig is van hun ge
luiden. Daarmee bedoel ik niet alleen den schoonen zang van zoo 
vele beroemde zangvogels, maar elk gerucht, waarmee de gevoelige 
dieren hun emoties vertolken, hun acties begeleiden: het gemiesper 

van de moesjes in 't ontbladerd bosch, de luidruchtigheid van winterkoninkjes, 
roodborstjes en lijsters bij het slapen gaan, de kraakroep van de reigers, als ze 
's avonds hoog in de lucht naar hun vischplaats zeilen, het getier van de stern-
tjes bij hun broedplaats, de kreten der trekvogels in den herfstnacht en nog 
honderd andere geluiden, waarbij voor mijn part het gekakel der huiskippen ook 
gerust kan meetellen. 

Door die geluiden nemen de vogels een zeer bijzondere en gelukkig ook 
zeer groote, plaats in de schepping in. Ook andere schepselen hebben een stem, 
maar een paar luidruchtige uitzonderingen onder de menschen en apen daarge
laten, ze maken er maar weinig gebruik van, de meeste slechts gedurende een 
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korten tijd van 't jaar. Het heele jaar, dag en nacht kunt ge vogels hooren, maar ei 
kunnen maanden voorbij gaan, zonder dat ge een enkel geluid verneemt van 
visch, amphibie, reptiel of zoogdier, bij ons in 't wild levend. In den gunstigen 
tijd, ja dan wedijveren de kikkers en padden voor een korten poos met de nachte
galen en vervult hun geluid de ruimte, maar zelfs in den allergunstigsten tijd is 
het nog een groot buitenkansje als men iets te hooren krijgt van de muziek van 
otters of hermelijntjes. Met egels, veldmuizen en vleermuizen gaat het weer 
een boel beter, evenals met herten, reeön en eekhoorntjes, maar wie heeft er 
wel eens een mol hooren knorren ? 

Stel daar nu eens de vogels tegenover. Wat een verschil! Geen wonder, dat 
ze al sinds de alleroudste tijden de aandacht hebben getrokken, dat zij namen 
hebben gekregen en de echte volksnamen zijn weer voor een groot deel geluid
nabootsingen zooals: akke, aakster, ekster, grutto, ka, kauw, keep, kieviet, 
koekoek, kokelevi, madelief, krakernaat, krik, kwakkel, kluut, lieuw, Ijiep, loem, 
roerdomp, scharluup, schieterlier, hop, peersneers, snor, spra, spreeuw, stern, 
tjakker, tjiftjaf, tjuud, tureluur, tierentijn, tortel, tuut, oehoe, vink, wulp, wiele-
waal. Andere namen weer zijn zinspelingen op 't geluid, dat de vogel maakt 
zooals: fluiter, nachtegaal, rietzanger, sprinkhaan-rietzanger, hoelzwaan, etc. 

Het is ook vooral door hun geluid, dat wij besef krijgen van de aanwezig
heid der vogels. Voor één die wij er zien, hooren wij er twintig. Terwijl ik dit 
lig te schrijven heb ik de zekerheid, dat het plantsoen rondom mij bevolkt is 
met vogels. Een fltisje lokt dichtbij, nog dichterbij zit een winterkoning te 
ketteren, een familie groenvinken maakt allerlei lieve geluidjes boven in een den, 
zwaluwen vliegen zingend over mij heen, een houtduif laat zijn broedsch geluid 
hooren, een roodborstje zit fluisterend te zingen in de egelantieren, een tjiftjaf 
heft aan en heel in de verte zijn een aantal ^spreeuwen in dulce jubelo in..de 
rijpende vlierbessen of in de een of andere moerbei, nu babbelt de boomklever, 
een kruipertje laat lange piepgeluiden hooren en tegelijk heft een heggemuschje 
zijn kreet aan, die daar zoo weinig van verschilt. Dit allemaal op 2 September 
's namiddags om half vijf. Als ik op sta en rond kijk, is er alle kans, dat ik 
van al die vogels er maar enkele te zien krijg en dan misschien ver af en 
onduidelijk. 

Het is dan ook bepaald noodig, dat wij de geluiden van de vogels leeren 
kennen, al was het alleen maar om vlug te ontdekken, welke er aanwezig zijn. 
Bovendien is het van belang, de verschillende geluiden van elkaar te onderscheiden, 
die een zelfde vogel bij verschillende gelegenheden laat hooren en nog interes
santer is het om na te gaan, hoe de geluiden kunnen varieeren bij verschillende 
individuen van eenzelfde soort, hetzij ze dezelfde streek bewonen, hetzij — en 
dat is nog belangwekkender — hun woonplaatsen ver uiteen liggen. 

Ook het gevederte der vogels verschilt al naar de soort, de sekse, de leef
tijd, het jaargetijde en de standplaats en dat is allemaal gemakkelijk en met 
groote zekerheid te beschrijven, af te beelden en de geprepareerde huidjes van 
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typische exemplaren kunnen in collecties worden bewaard. Met de geluiden gaat 
dat echter minder gemakkelijk. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat men ze 
eens phonografisch en foto-phonografisch zal kunnen vastleggen, maar 't gaat 
niet aan, om met de studie van de geluiden te wachten, totdat de techniek het 
zoover heeft gebracht. Sinds langen tijd heeft men dan ook op allerhande 
manier geprobeerd, om de vogelgeluiden weer te geven en voor een paar jaar 
zijn een paar Duitschers, Dr. H. Stadier en C. Schmitt weer eens op nieuw 
begonnen. Ze hebben hun methode en eenige resultaten er van medegedeeld in 
verschillende tijdschriften, in 't Journal für Ornithologie, de Ornithologische 
Monatshefte, in Ardea, het tijdschrift van de Nederlandsche Ornithologische ver-
eeniging en ook in British Birds. In dat laatste artikel beweren ze wel wat al 
te boud, dat de Engelsche ornithologen nog niet veel aandacht aan de vogelwereld 
hebben geschonken, 't Is niet prettig, als ze je zooiets in je eigen tijdschrift komen 
vertellen, vooral wanneer het niet waar is. Om te beginnen heeft Gilbert White in 
zijn Natural History of Selborne in de brief van 1 Augustus 1771 al verteld, dat 
een van zijn vrienden 't geluid van de vogels bepaalde door middel van stemfluitjes, 
net wat Stadier en Schmitt nu gedaan hebben. Voorts zijn Yarrel's beschrijvingen 
van vogelgeluiden op zijn minst evengoed als die van Naumann. De hooggeroemde 
Mac Gillivray schiet in dit opzicht te kort; dat geef ik gaarne toe. Indien men 
de uitslag niet rekent, maar wel het doel alleen, dan kunnen de Engelschen ook 
nog voor den dag komen met een klein boekje, waar ik vroeger, maar zeer te 
vergeefs, ook wel weken lang mee heb rondgeloopen: A Dictionary of Birds 
notes bij Chas. Louis Hill. 

Dat zou anders juist zijn wat we noodig hebben, maar vriend Hill heeft 
het niet kunnen klaarspelen. Zie hier als een staaltje wat hij van de schild-
vink vertelt: 

Chaffinch: Call //finck, flnck" ,/pink, pink* or ,/spink spink"; „yack-yack and 
,/treef-treef" Note, Male, spring: tu-wheet, tu-wheet (very sweet). Song: tol de 
rol, lol, chickweedo, or: tol, lol, lol, kiss me dear" with occasional //wee wee* 
or snore of a drunken man. Chiefly on wing: //tuke" or //tyrik". 

Van meer belang is Ch. Witchell, The Evolution of Bird-Song, dat in 1890 
verscheen en dat in menig opzicht uitmuntend van opzet is. Witchell maakt al 
onderscheid tusschen niet muzikale en muzikale geluiden en verdeelt de laatste 
in tonen, die overeenkomen met die van ons muziekstelsel en andere die daar 
buiten staan. En voor zoover het gaat, noteert hij de melodieën van zanglijster, 
merel, groote lijster en leeuwerik in ons gewone notenschrift. Andere geluiden 
noteert hij weer op de ouderwetsche en voor vele gevallen ook zeer goede 
manier in lettergrepen. Zeer veel aandacht schenkt hij aan de zoogenaamde 
//Spotvogels", die geluiden van anderen nabootsen en ten slotte als een goed Dar-
winiaan en Engelschman geeft hij ook eenige vermoedens ten beste omtrent den 
oorsprong der vogelgeluiden. 

Het heeft mij altijd gespeten, dat Witchell zijn onderzoekingen niet heeft 
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voortgezet, want vooral uit hetgeen hij van die spotvogels vertelt, blijkt dat hij 
begaafd was met een fljn gehoor, een vaardig muzikaal geheugen en groote vlijt 
en geduld, allemaal dingen, die de geluiden-geleerde in de allereerste plaats 
noodig heeft. 

De groote moeilijkheid bij elk bestudeeren van planten- en dierenleven is 
altijd, dat wij hun, ik moet wel zeggen, daden, vergelijken met de onze en dat 
wij, om erover van gedachten te wisselen, ons moeten bedienen van onze men-
schelijke taal. Dat kan moeilijk anders en daardoor is het onvermijdelijk, dat in 
veel gevallen, hetgeen we van de planten of dieren vertellen, moet opgevat 
worden als beeldspraak. 

Hoe meer nu het dierlijk gebeuren lijkt op menschelijk bedrijf, des te meer 
raken we in onze eigen strikken verward en dat is nu met die vogelgeluiden 
zeer sterk het geval. Ze lijken heel dikwijls op muziek en wij kunnen er aan 
waarnemen toonhoogte, duur van de toon, timbre, kracht, tempo, verder interval, 
melodie, binding, kortom alles waar de theorie onzer muziek van gewaagt. Onze 
muziek echter vergenoegt zich met een vrij beperkt veld, een tamelijk gering 
aantal tonen. In de vogelmuziek echter is het aantal tonen en intervallen 
onbeperkt en daardoor is meteen ons gewone muziekschrift voor de notitie van 
vogelzang onbruikbaar. 

Wij willen nu eerst zien, hoe Alwin Voigt deze moeilijkheid heeft trachten 
te overwinnen, om daarna, hoofdzakelijk gebruik maken van Stadiers systeem, 
de geluiden te bestudeeren van eenige vogels, die we in herfst en winter kun
nen waarnemen. JAC. P. THIJSSE. 

(Wordt vervolgd). 

NOTENKRAKERS EN PESTVOGELS. 

p mijn vraag om loozonding van doode exemplaren van liovengonoomde vogels, 
in een der vorige nummers van dit Tijdschrift, ontving ik lOJan. "lOU, uit 
Oudemolon Fijnaart (N.-Hr.); een pestvogel, welke in do omgeving van Klnn-
dert gescholen was. 

Den lG<i«n Januari daaropvolgende ontving ik nogmaals op bestelling een 
pestvogel uit Appingedam, deze was met een slagnotje gevangen en spoedig 

daarop gestorven. Beide zijn prachtige vogels en door mijn zoon voor mijn verzameling opgezet. 
In den vroegen morgen van IC Februari nam mijn zoon alhier, in een tuin, 15 pestvogels waar, 
allen zaten erg bol, waren niet bijzonder levendig, schenen vermoeid en uitgehongerd te z^n, 
vlogen gezamenlijk kleine afttanden, vertoefden een oogenblik op het dak eener villa, daarna 
iu een perenboom, on kwamen toen op kleine vruchten van een wilde roos af, die zij gretig 
inslikten, en hingen onder hel gebruik daarvan als meezen aan de takken. 

Om mij te overtuigen, dat hij werkelijk peslvogols gezien had, deed hij moeite een enkele 
te vangen, en had het geluk er 3 onder een groote zeef te vangen, een er van ontglipte, van 
de twee overgeblevene was er een die in kleur eenige afwijking vertoonde. 

Nu weel ik niet of dit nog een jong voorwerp of wel een vrouwelijk individu is. Helgeel 


