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BROEDENDE VOGELS . IN BEPLANTE SA WAH 

In den omtrek van Buitenzorg kan men twee soorten vogels aantreffen, 
welke een groeiende padi
aanplant gaarne als broed
gelegenheidkiezen.Devogel, 
die er betrekkelijk veel in 
wordt aangetroffen is Cisti
cola juncidis malaya LYNES, 
uit de verwantschap van 
de rietzangers en bij de be
volking bekend onder den 
naam van boeroeng padi, 
- een naam; die overigens . 
niet veel zegt. Omdat het 
een insecteneter is, doet dit 
weinig opvallende, grijs ge
kleurde vogeltje aan het 
padigewas veel nut. Of het 
zich dat bewust is moet be
twijfeld worden, maarschuw 
is de vogel .in geen geval. Fig. 1. Cisticola , zingend in ; de pad i. 
Bij niet te' dicht naderen 
blijft hij lustig doorgaan róet zijn helder en krachtig: "twiet-twiet-twiet". 't Is een 

yroolijk báasje, een en al 
bewegelijkbeid ook tijdens 
het zingen · en daardoor 
draagt h~j · veel bij tot de 
vroolijkheid van het reeds 
zoo mooie J avaansche land
schap. 

· Het kokervormig ge
bouwde nestje, dat van 
boven meestal is afgesloten, 
zit tegen vijanden beveiligd, 
kunstig gevlochten tusschen 
de padihalmen boven het 
sawah-wateropperv lak. 
Meestal treft men er een 
viertal 11

/ 2 cm groote eitjes 
in. De kleur daarvan is zeer 
verschillend, in dit geval 

Fig. 2. Jonge kaneelreiger op het nest. heel zacht blauw met 
onregelmatige chocolad~

kleurige vlekjes; vooral op het stompe gedeelte. Dit maakt dat het zeer decoratief 
gekleurde eitjes zijn. Op foto 1 zien wij den vogel lustig zingen. 
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Door een toeval kon de ontwikkeling van een nest met jongen gevolgd 
worden, en het was de vraag hoe het zou afloopen wanneer de jongen het nest 
zouden verlaten. Maar de vrees was ongegrond. De Natuur heeft het zoo geregeld, 
dat de jongen vliegklaar het nest verlaten. Mocht na het verlaten toch nog één in 
het water terecht komen, wat één van deze jongen overkwam, dan is er in de directe 
nabijheid wel een padiplant waar het in de uitstoeling daarvan een droog plekje 
vindt om op te drogen en te bekomen van den schrik. De ouders zorgen intus
schen wel voor voedsel. 

Een andere, minder opvallende sawahbewoner is de kaneelreiger, Ixobrychus 
cinnamomeus GM., bij de bevolking bekend als kokondongan. Het is een kleine 
reiger, die zooals de naam reeds zegt, kaneelbruin gekleurd is. In tegenstelling met 
het eerst genoemde vogeltje is deze zeer schuw. Hij is dan ook, wanneer het oog 
er opvalt, niet alleen te herkennen aan de effen bruine kleur - welke sterk afsteekt 
tegen het groen van de omgeving - maar meer nog aan de, dezen vogel zoo 
typeeren de, schuwe vlucht juist over en door de planten. Foto 2 geeft een jonge 
kaneelreiger op zijn nest te zien. 

· Is de eerstgenoemde vogel zeer nuttig als insectenverdelger, deze tweede 
wordt tot de schadelijke vogels gerangschikt, omdat hij schadelijk is in vischvijvers. 
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Aan het begin van iedere maand gelden zij telkens één uur later, aan het einde één uur vroeger. 
MAANPHASEN:- V.M. 6 Mei; L.K. 14 Mei; N.M. 21 Mei; E.K. 28 Mei. 
PLANETEN.- MERCURIUS is voor waarneming ongunstig. De planeet komt in benedenste con

junctie op 31 Mei. 
VENUS en MARS zijn onzichtbaar. 
J UPITER komt in het begin der maand te 21 u. op, tegen het einde reeds te 18.7 u, en is dus 

den geheelen nacht zichtbaar. 
SATURNUS (R. K. 23.5) in de Visschen, komt op te 2.8 u., 1,9 u. en 0.9 u., resp. op 1,16 en 31 Mei 

en is dus in den nanacht waarneembaar. 
Leersum. S. W. VISSER. 

AANGEBODEN 
Aan den meestbiedende: een bijna volledige serie van De Tropische Natuur, ongeschonden en 

in keurigen staat: jg. 1-13 gebonden, jg. 14-24 in afleveringen; alleen jg. 11 ontbreekt, op 1 afl. 
na. Verzending franco naar Indië. 

Adres: F. BOTHMA, Stadhouderskade 9, Amsterdam W. (Holland). 


