DE VOGELS VAN BELLEVUE
Eind mei, begin juni vinden er doorlopende openlucht concerten plaats
op Bellevue. Het begint ’s ochtends bij zonsopgang. Het is een gekwetter
en gefluit van jewelste. Al die vogels, meest mannetjes, proberen indruk
te maken op een vrouwtje.
Zoals met veel dingen op de wijnhaard, zijn wij debutanten. Zo staan we
nog slechts op de onderste tree van de lange ladder van de vogelkennis.
We zijn nog lang niet zover dat we ze allemaal kunnen onderscheiden.
Onmiskenbaar de meeste indruk maakt de nachtegaal, met zijn enorme
register. Het onooglijke en schuwe vogeltje dat we niettemin al een paar
keer voor de kijker hebben gehad, is een heel concert in zichzelf.
Sommige spreken wat oneerbiedig over een superkanarie, maar daar zijn
wij het niet mee eens.
Daarnaast is de tamelijk zeldzame wielewaal een fraaie gast in de
veilige bosjes rond de wijngaard. De gele vogel van het kaliber merel fluit
inderdaad een soort ‘dudeljo’, zoals het liedje wil. Vorig jaar hadden twee
flirtende wielewalen een nest in een grote ceder met dode takken, naast
de merlot bellevue, goed zichtbaar vanaf het noordterras.
Daarnaast zijn vrijwel dagelijks waarneembaar dan wel hoorbaar:
Buizerd: hoog cirkelend op de thermiek, witte gespikkelde borst, ie-ie-ie
Zwarte wouw: lome vleugelslag, onmiskenbare gevorkte staart
Grauwe kiekendief
Bosuil: oehoe-oehoe, in de vroege ochtend, menigmaal als een wekker in
de wijngaard
Dwergooruil
Torenvalk
Groene specht (woody woodpecker): lacherig, schaterend geluid, niet
roffelend
Grote bonte specht (rood, wit, zwart, stukjes blauw): de bekende roffel,
trommelend op dood hout (ruim voorradig op Bellevue)
Boerenzwaluw
Europese kanarie:inderdaad, geel, een druk kwetterend vogeltje
Putter (distelvink)
Cirlgors: tititititi – we noemen het ‘het scheidsrechtersfluitje’
Groenling: klein vogeltje dat meest in groepen van acht a tien vliegt
Veldleeuwerik: ook vaak met meerdere exemplaren tegelijk boven net
gemaaide akkers actief, fraaie, valkachtige duikbewegingen
Zwartkop
En dan de bekende soorten:
Merel
Koolmees
Roodborstje
Houtduif
Koekoek
Kraai
Ekster
Mus
Vlaamse gaai

