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VOORWOORD.

Mijn werkje over de Nederlandache vogel8 is op de volgende
wijze ont8taan.
De heer Dr. J. A. BER.KLOT8, die in 1853 begonnen was
de Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland uit te geven,
noodigde mi'j uit, voor dit werk eene Naamlij8t der Neder·
landache vogels op Ie maken. Deze arheid was voor mij gemakkelijk, daar ik 8edert meer dan dertig jaren de intand.
8CM vogels be8tudeerd en op mijne veelvuldige jagtuit8tapje8, in
den wilden 8taat had waargenomen. Ik .had te gelijker tijd met
deze waarnemingen in de natuur zelve eene menigie 8tudien,
,chet,en en teekeningen dezer vogels ontworpen, die ik gaarne
,edert lang zoude heMen in het licht gegeven, ware dit niet
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steeds door onoverkomeli";ke moerjelijkheden verhinderd geworden,
De heer BBRKLOTS wt deze moeijeli;jkheden uit den weg te
ruimen, en men moet het derhalve aan hem danken, indien
dit werkje het licht heeft gezien.
Het plan van het werkje waa: getrouwe aflJeeldingen en
korte beschrijvingen van alle tot nog toe in Nederland in den
wilden staat waargenomen vogels te geven, Voor elke 800rt

werd de haar het meest kenschetsende houding gekozen, Naauwkeurigheid van teekening werd op den voorgrond gesteld, en er
werd getracht de grootstmogelijke kracht in het koloriet te bereiken, zonder echter de waarheid te overschrijden of aan de
kunst conces8Îen te doen, die de wetenschappelijke waarde der
afbeeldingen zouden kunnen benatleelen. De landschappen of het
bijwerk der platen ziJ'n' in het algemeen aan de plaat.. ontleend, waar ik de verschiUende soorten heb waargenomen. Voor
mij hechten zich daaraan, ~. het doorloopen "an deze kleine
prenlverzameling, veelvuldige herinneringen aan het onwaardeerbaar genot, bij die waarnemingen in de "riJe natuur zel"e
gesmaakt en die ik het genoegen ,had, _ zoo menig ander ornitlaoloog te deelen.

Bij de beschrij"ing der "ogels werden mijne waarnemingen
Ot1er het aangroeijen en "erkleuren der t16deren ten gronde ge-
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legd. Het zal blijken I dat dien ten gevolge vale opgaven ander.
zijn dan die mijner voorganger. J dat de toeten8ehap hierdoor
zeer tJereenvoudigd wordt J maar teveu J dat er nog groote gapingen he,taan in de kennia van vele getlJ()ftt ,oorten J tJaft toelke
men sedert lang dat:/&t op de hoogte te zijn. .Alleen door gedu-

rige nieuwe waarnemingen J gedaan met het oog op het hoogere .tandpunt en de tegenwoordige eilehen der weteuehap J
kan men hopen J deze gapingen met den tijd aan te vullen.
Bij de maten he1J ik mij van den ouden Parijaehe voet bediend. Het teeken cl ia dat van het mannetje J g dat van het
wijfje. De maatata! van verkleining ia op de platen zelve telkenB opgegeven. De vierde kolom· van de ayBtematiache naamlijat
WÏ:J',t de plaaUen en nommera der in de boven vermelde Bouw.toffen uitgegeven vogelli;Ïaten.
Met genoegen maak ik hier dankbaar gewag van de Vaderlanclaehe Ornithologen J die ,mij veelvuldige en gewigtige bijdragen tot dit werkje geleverd hebben. Het zijn de heeren
A. A. VAN BEKKELEN J C.
B.

BARKSBN J

DE

GAVERB J

P. 1. 1. VAN BOVEN J

G.

K.

DB

GRAAP J

R. MAITLAND J

P. 81X J

W. A. B. SLOBT TOT OLDBUI8, A. VERSTER VAN WULVERBORST,
G. P. WESTERMAN

en

1. P. VAN WICKEVOORT CRO)fMELIN.

Bijzonderen dank ben ik buitendien verachuldigd aan de
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heeren

G. M. DE GRAAF

en

1. P. VAN WICKEVOORT CROMME-

voor de wijze wam'0p zij kunne helangrijke verzamel~.
gen van in/and8cke vogel8 aan dit werkje keb1Jen willen dienstbaar maken J en vooral aan den heer A. A. VAN BEMMEL EN I
die mij bij de uitgaaf trouw heeft ter zijde geBtaan I en wiens
veelvuldige bemoeijingen hieromtrent ik niet genoeg kan priJ'zen.
LIN J

LEIDEN.

240 Dec. 1858.

H. SCHLEGEL.
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DE ROOFVOGELS. RAPACES.

De roofvogels, bestemd om zich van het vleesch van levende of doode dieren te voeden, worden door de vorming
van hunne pooten en bunnen snavel in staat gesteld, hunnen buit te grijpen, vast te houden of weg te slepen en te
verscheuren. De snavel, ofschoon zeer kort, is
krachtig en de bovensnavel gekromd, zijdelings
zamengedrukt, in eene min of meer afwaarts
gerigte punt uitloopend, en aan zijnen wortel
met een e wee k e h u i d (de zoogenaamde was h 1\ i d)
bekleed; en de pooten zijn met min of meer
gek rom deen veelal scherp pun ti ge nagels gewapend. Er zijn steeds vier teen en aanwezig, van welke
drie naar voren en een naar achteren gerigt zijn. De
staart is uit twaalf, zelden uit veertien pennen zamenge.teld. Hunne tong is vleezig. Zij verslinden, bij het eten,
gedeeltelijk de haren, vederen, of schubben van hunnen
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buit, eu werpen deze onverteerbare deel en , in den vorm
vau balletjes, weder door den bek uil De grootste soorten
evenaren, in grootte, eenen kalkoen j terwijl andere hieromtrent naauwelijks eenen vink overtreffen. De wijfjes zijn
steeds, somtijds aanzienlijk, grooter dan de mannetjes. Hunne
vederen hebben meestal eenvoudige kleuren, nooit schitterende. en waarbij men rood, groen noch blaauw opmerkt.
De stem is bij de meesten zeer eenvoudig, en niet aangenaam. Zij telen, in den regel, slechts eens in het jaar
voort. Het nestkleed der jongen bestaat uit een veelal witachtig dons. Zij bewonen het land of de oevers van zoete
wateren en de zee, en zijn over alle werelddeelen verbreid.
Men kent omstreeks 400 soorten van Roofvogels.
Deze orde bevat twee groote onderafdeelingen, te weten
die der dag-roofvogels, en die der n ach t-roo fvogels of ui len.

DE DAG ROOFVOGELS. RAPACES nIURNAE.
De dag-roofvogels zijn gekenschetst door hunne zij wa art s
gerigte oogenj hunne teenen, welke alle vier in
een v I a k I i g gen j hunne van eenen krop voorziene maag j
en hunne zeer kleine blinde darmen, welke veelal ook geheel ontbreken. Zij g a a n bij dag of tegen het vallen van
den avond 0 pro 0 f uit, en wordeu in alle werelddeel en
aangetroffen.
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Zij vormen wederom twee onderafdeelingen, genoemd
Valkachtige. en Gierachtige roofvogels.

DE VALKACHTIGE ROOFVOGELS. R. FALCONÏNAE.
Hunne nagels zijn puntig en derhalve bijzonder geschikt tot het grijpen en vasthouden van hunnen buit. De
hals is kort en, even als de kop, met vederen
bek lee d, die echter, behalve eenige weinige uitzonderingen, op de teugels, de gedaante van hairachtige borstels
aannemen. Zij maken hun groot, eenvoudig, maar veelal van
binnen met zachtere stoffen belegd nest uit takjes, op
hoomen of in rotspleten , zelden op den grond. Zij zijn over
den geheel en aardbol verbreid.
De verschillende namen der bij ons voorkomende soorten
worden door het volk niet zelden verkeerdelijk toegepast.
In Gelderland noemt men ze in het algemeen: Stootvo·
gelsj in sommige streken der provincie Utrecht: Kremmen,
en de groote soorten in bet bijzonder: dubbele Kremmenj
in Holland niet zelden, met uitzondering der arenden:
Scharpvogels. In het land van Vollenhoven worden alle soorten onder den zonderlingen naam van Galée begrepen.
Deze onderafdeeling bevat het grootste getal roofvogels,
en wordt in verscheidene familiën of groote geslachten verdeeld, van welke echter slechts de volgende in ons land
voorkomen.

Digitized by

Google

4

DE VALKEN. FALCO.

De Valken zijn te onderkennen aan het (bij sommige uit~
heemsche soorten dubbele) hoekige uitsteeksel, (tand
genoemd), waarvao iedere zijde der bovenkaak
voo r zie 0 is en het wel k i 0 e eoe gel ti kv 0 r mig e inso ede d er on derkaa k sI u i t; aan hunne krachtige en
met sterk gekromde en puntige nagels gewapende teen en ; hunDen korten, met schubben bekleeden voetwortel, en hunnen
zeer korten, maar krachtigen, sterk gekromden en puntigen
sDavel. De schubben der pooten worden op de bovenzijde
der teenen door groote, op de voorzijde van den voetwOJtel
door kleinere schilden vervangen. De neusgaten zijn rond,
en de huid om het oog vormt eenen grooten, naakten
kring. De staart is van middelmatige lengte; en de puntige
vleugels reiken tot aan of tegen zijn einde, of bedekken
ten minste drie vierden, zelden slechts twee derde zijner
lengte. De tweede slagpen is meestal de langste. Velen
hebben eene donkere knevelvlek , en aan den nek eene witte
vlek. De iris van het oog is gewoonlijk donkerbruin. De
meeste soorten voeden zich met het vleesch van levende zoogdieren eu vogels, sommige ook met insekten of zelfs amphibiën, en zij vangen hunnen buit veelal in het vrijë veld,
in de vlugt of den loop, door van hoven naar onderen daarop
te stooten. Zij zijn over den geheel eu aardbol verbreid.
Men heeft ook bij dit geslacht verscheidene ondergeslach-
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ten aangenomen, van welke de volgende in ons land voorkomen.
A.. DE EDELVALKBN. FALCONBS NoBILES.

Zij worden zoo genoemd. omdat zij. als de grootste.
krachtigste soorten. en welke zich uitsluitend van het vleesch
van levende. zelf gevangene vogels of zoogdieren voeden, de
voornaamste rol in de valkerij spelen. Som mig e nov e rtreffen eenen raaf in grootte; anderen zijn niet
grooter dan eene kraai. Zij hebben de tweede slagpen
langer dan de overigen. De vleugels bedekken drie
vierden van den staart of reiken nagenoeg tot
zijn einde. Hun bek en hunne pooten zijn zeer krachtig.
Het jeugdig kleed verschilt meestal zeer van dat der ouden. maar dat van beide seksen toont onderling weinig onderscheid. Zij worden in alle landen aangetroffen.
In ons land werden tot nog toe slechts twee soorten
waargenomen. De overige in Europa. levende rassen of soorten zijn de Witte en IJslandsche valk. van welke wij bij den
Giervalk nader gewag zullen maken; de Sakervaik, Falco
Baker (Falco Ïan-;riuB der meeste schrij vers). die het oostel ijk
Europa bewoont. de verhoudingen van den Giervalk heeft,
maar kleiner en nagenoeg in iederen leeftijd van boven
bruin is met lichte randen aan de vederen, eu van onderen
witachtig, met traanvormige of rondachtige bruine vlekken,
vooral aan de zijden; en de Lannervalk, Falco la';ai;"ius. uit
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Dalmatië en Griekenland, die, met dezelfde verhoudingen,
wederom kleiner is dan de SakervaIk, en, in het volkomen
kleed, op de bovendeelen eene fraaije blaauwachtig graauwe
grondkleur heeft, terwijl de witachtige grondkleur der overige deelen, op vele plaatsen, sterk in het roestroode trekt.
De 8leehtvalk. Faleo eo• •ünts.

Ook eenvoudig valk genoemd.

Der SChlechlfalke. Le faucon commun. The 8light-falcon.
GMEL. I, 270. - Falco peregrinw der meeste schrijvers.TEMM. I, 22 cn UI, 11. - NOZEM. en SEPP, V, 489. BUPFON, Enl. 480, 421, 469,470. - N AUMANN, pI. 24 en 25.
GOULD, pI. 21. - S. en v. V. W., Fauconnerie, pI. 7 en 8.
SCHLEGEL, Tijdschr. voor Jagtkunde 1851, fig. 1.
Mannetje:· Geheele lengte 14 tot 15". Vleugels 11 tot 12". Staart 5t tot 5t". Middelteen lt".
Wijfje: Geheele lengte 16 tot 18". Vleugels 12t
tot 18t". Staart 6 tot 6t". Middelteen 2".
Teen en zeer I an g. Vleugels tot nagenoe gaan
het einde van den staart reikende. Eene groote,
zwarte knevelvlek. Snavel blaauwzwart. Nagels zwart.
Voetwortel op het eerste derde zijner lengte met vederen
bekleed. Iris donkerbruin, zooal. bij alle onze uitheemsche
soorten.
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Jeugdig kleed: Pooten, naakte Qogkring en
was h u i d g roe n ach tig. Bovendeelen min of meer donkerbruin, van den hals achterwaarts met bruinachtig of rosachtig witte vlekjes, welke op den staart op dwarsrijen verdeeld zijn. Onderdeelen bruinachtig wit, met bruine lengtevlekken.
In het tweede jaar: Pooten, naakte oogkring
en was h u i d c i t roe n g e el. Vederen der bovendeelen
zwartbruin, met grijsblaauwe vlekken. Onderdeelen wit, min
of meer in het rosse trekkende, en met donkerbruine vlekken, die op den krop den vonn van overlangsche streepjes,
op de bOJst en den buik dien van druppelvlekken aannemen,
terwijl zij op de zijden grooter en hartvormig zijn en min
of meer de gedaante van dwarsvlekken hebben.
In het derde en de volgende jaren zijn de onderdeelen,
van den hals achterwaarts, fraai blaauwachtig grijs, en
alle vlekken nemen de gedaante van min of meer volmaakte
donkere dwarsbanden aan.
De kleuren toooen niet zelden allerlei wijzigingen. Die der
jonge vogels zijn in den beginne donkerbruin, en worden.
door den invloed van licht en lucht allengskens lichter
bruin. Bij sommige, vooral ou~ere voorwerpen, vereenigt
zich het bruinzwart van den boven kop met dat van de
knevel vlek , en neemt min of meer volmaakt de geheele
wangen in.
De Slechtvalk broedt slechts eenmaal 'sjaan in groote
bosschen, veelal in bergachtige streken, en maakt zijn

Digitized by

Google

8

nest in rotsspleten. of ook op hooge boomen. De eijeren,
pwoonlijk drie in getale. zijn rondachtig. geel- ofroodachtig grijs, met bruin of bruinrood gevlekt. In den winter
zwerft hij, volgens de omstandigheden. rond of verhuist
regelmatig. en vertoeft langeren of korteren tijd op de eene
of andere gunstige plaats. van waaruit hij zijne rooverüen
kan uitoefenen. HÜ vestigt zich tot dit einde niet zelden
op de torens van dorpen of steden. Zijn voedsel bestaat in
allerlei vogels van middelbare grootte. voomamelijk patrijzen. duiven en eenden. Hij schijnt bij ons niet te broeden.
maar trekt vrii regelmatig. gedurende het geheele najaar.
uit het Noordoosten komende. door ons land en wordt dan
voornamelijk in de duin- en heidestreken aangetroffen j hij
trekt tegen het voorjaar in de tegenovergestelde rigting terug.
terwijl er een klein getal. hier en daar verspreid. overwintert, maar als hoogst schadelijke roovers ijverig vervolgd
en veelal gedood wordt.
Het zijn niet alleen deze, maar de op den trek gevangene voorwerpen van alle soorten van valken, welke van
oudtijds in de valkerij Falcönea p;regri-;'i of Pèlerina genoemd werden j maar de onkunde en de hardnekkige volharding der natuuronderzoekers heeft gewild. dat de bijnaam
";regrfnua uitsluitend aan den Slechtvalk werd toegekend.
De Slechtvalk wordt niet alleen in geheel Europa aangetroffen, maar hij schijnt tevens over de geheele wereld verspreid te zijn. ofschoon hij. volgens de landstreken. welke
hij bewoont. niet zelden min of meer in het oog vallende
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verscheidenheden vormt. Voorwerpen, volmaakt gelijk aan
de onzen, werden in Japan, op Java, en ook in N oord-Amerika waargenomen; maar het schijnt dat de Slechtvalk van
laatstgenoemde streek, die tot Vuurland aangetroffen wordt,
de grondkleur der onderdeelen gewoonlijk min of meer sterk
rosachtig heeft, weshalve sommigen hem als een eigen ras,
onder den naam van Falco an~tum, BONAP. aanvoeren. De Slechtvalk van Australië, Fa/co me/anogeny" GOULD, of
peregrinidor, SUNDEVALL, is zeer krachtig van maaksel en op
de onderdeelen ook rosbruin, maar zijne bovendeelen zijn
veel donkerder dan gewoonlijk en de wangen nagenoeg geheel zwart. Intusschen worden diergelijke voorwerpen ook op
Java en zelfs op het vaste land van Indië aangetroffen, en
hebben zij niet zelden veel overeenkomst met de donkere, ook
in Europa voorkomende verscheidenheid van onzen Slechtvalk. Op het vaste land van Indië leeft intusschen nog een
Slechtvalk, de Shahin, Falco indicw, ALDROVANDI j die in
den regel een weinig zwakker is dan de onze, en de lichte
kleur der onderdeel en min of meer sterk rosachtig rood
heeft. Er wordt eindelijk in Zuid-Afrika een ras gevonden,
hetgeen met onzen Slechtvalk in kleur overeenstemt, maar
standvastig zooveel kleiner i., dat zijn wijfje hoogstens de
grootte van het mannetje van onzen Slechtvalk bereikt. Dit
i. onze Falco commünÏII minor. - Eene even kleine, maar
van dit ras en den Slechtvalk in het algemeen verschillende
lOort is Falco përegrinoiiJe., TEMM., uit Nubië en Abyssinië. Zij onde...cheidt zich door korte teen en •. en lichtere,
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op de onderzijde geelachtig roode tinten met kleinere vlekken.
De Slechtvalk is de soort welke het meest algemeen bij
de valkerij gebruikt wordt. De kunst, om allerlei wild of
andere vogels met roofvogels te vangen, is oud, en ontstaan
in de groote vlakten van Middel-Asië. Bij de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen was zij onbekend. Zij is oostelijk tot Japan verbreid, is ook aan de inboorlingen van Quito
niet vreemd, en, wordt door de Arabische stammen in geheel Noord·Afrika uitgeoefend. Zij schijnt door de Hunnen
naar Europa gebragt te zijn; werd, door de aanraking met
de Arabische stammen, gedurende de kruistogten, meer
verbreid, en tot eene geheimzinnige, zoogenaamde wetenschap verheven; bereikte het toppunt van haren glans onder
LODEWIJK XIII van Frankrijk; raakte vervolgens allengs, en
met de groote fransche omwenteling geheel in verval; werd
naderhand tijdelijk in Frankrijk, in ons land en in Engeland
weder ingevoerd, korteren of langeren tijd daarna echter
afgeschaft, en wordt tegenwoordig in ons werelddeel, slechts
nog in het zuidelijk Rusland en in Groot-Brittanië door
eenige particulieren uitgeoefend. De valkeu. welke men tot
de jagt wil afrigten. worden hetzij uit het: nest gehaald.
hetzij in den wilden staat gevangen. Men bedekt hunnen kop
met eene kap, en bevestigt aan hunne pooten (handen bij de valkenieren) lederen riemen (.choenen). De valk wordt vervolgens door dragen op de vuist mak gemaakt; men gewent hem, zijn voedsel van de vuist des valkenien te
komen halen; men laat hem eindelijk, steeds met eene
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nuchtere maag, op het soort van wild vliegen, hetgeen hij
bestemd is te vangen, en voedt hem dadelijk, nadat hij zijne
taak volbragt heeft. De jagt met valken op den Reiger en
de Milaan behoorde tot het verhevenste vermaak van dien
aard, en eerstgenoemde werd, in de omstreken van het Loo ,
tot het jaar 1853 met eenen aan dit bedrijf waardigen glans
uitgeoefend. De nederlandsche valkenieren zijn eeuwen lang
tot op onze dagen als de besten der wereld bekend geweest,
en hun voornaamste en veelal eenige zetel was, sedert
onheugelijken tijd, het dorp Valkenswaard in de Provincie
Noord-Brabant. Het bestek van ons boekje veroorlooft ons
niet, in nadere bijzonderheden te treden omtrent dit bedrijf, over hetwelk wij met de noodige uitvoerigheid gehandeld hebben in ons "Traité de Fauconnerie."
De Giervalk. Faleo urf'aleo.

Der Gyrfalke. Le Gerfaut. TAe Jerfalcon.
SCBLEGEL, Revue critique, 2, en Fauconnerie, pl. 3 en
4. Le Faucon d' 1,lande, BRISSON, I, pI. 81 (oud). Le Gerfaut de Norwége, BUPJI'ON, Ent 462 (jong); Hist.
nat. d. Oiseaux pI. 18 (oud). - SCBLEGEL, Handboek, Vogels, pI. 1. fig. 1.
Mannetje: Geheele lengte 20". Vleugel 12l tot
l3r'. Staar t 6t tot 7r'. Voetwortel 21-".
Wijfje: Geheele lengte 22". Vleugel 14 tot 141H.
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Staart 8l tot 8~". Voetwortel 2l". Middelteen, 1i".
Vleugels slechts drie vierden van den staart
bedekkend e. K n ev elv lek smaller en minder donker, tee n enk 0 r ter dan b ij den S 1e c h tv alk.
Jeu g d i g kie e d: nagenoeg als hetzelfde kleed van den
Slechtvalk. Pooten, washuid, en naakte oogkring
g roe n ach tig.
Volkomen kleed: Pooten, naakte oogkring en
wash uid groenach ti g geel. Bovendeelen en wan gen
grijsblaauwachtig zwart, met uitzondering van den
kop en de groote slagpennen, door blaauwgrijze dwarsvlekken afgebroken, welke op den staart de gedaante van breede
dwars banden , ten getale van ongeveer tien, aannemen. Onderdeelen van den krop naar achteren, met bruinachtig
zwarte vlekken, welke op den krop druppel vormig, op den
buik en de schenkelvederen min of meer hartvormig, op de
zijden daarentegen groot, en dwars hartvormig en driehoekig
zijn.
De Giervalk bewoont de hoogtevlakten van Noorwegen. De
onde voorwerpen schijnen hunne standplaats niet te verlaten. De jongen daarentegen bezoeken in den winter de kuststreken van dit land, en komen, ofschoon in zeer kleineu
getale, op den trek, door het noordelijke Duitschland en
ons land, waar van tijd tot tijd diergelijke voorwerpen gezien, gevangen of geschoten werden. Onze valkenieren gingen vroeger jaarlijksch, en zelfs in onzen tijd eenige malen.
op het plateau van Dovre6eld, voorwerpen van deze soort
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voor de valkerij vangen, bg welk bedrgf deze vogels echter,
daar zg koppig van aard zgn, minder goede diensten doen
dan de gewone Witte en IJslandsche valk.
Beide laatstgenoemden, welke sommigen voor rassen van
den Giervalk houden, zgn steeds grooter, zood at hun
mannetje in grootte het wijfje van den Giervalk evenaart.
De Witte tJalk, Fa/co candican., GMELIN, die in alle Noordpoollanden aangetroffen wordt, heeft in het volkomen kleed,
de nagels en zelfs den snavel geelachtig, alle onderdeelen
wit en nagenoeg zonder vlekken, en hij is ook in het jeugdig
kleed veel lichter dan de jonge Giervalk. Deze soort bezoekt
in den winter IJsland en verdwaalt somtijds tot GrootBrittanië. De IJ,land,che tJalk, Falco candiCan, islandicUl,
houdt ten opzigte zijner kleur het midden tusschen den Witten en Giervalk j hij schijnt aan IJsland eigen te zijn, en
dit eiland in den winter niet te verlaten.
B. DE SMELLEKEN-VALKEN. AES.ALON.

Deze kleine groep bevat eenige tamelijk kleine soorten,
welke gekenschetst zij n. doordat har e v I e u ge Is gewoonlijk slechts twee derden van den staart bedekken. en dat de der d e si a g pen nag e n 0 e g e ven la n g
is als de tweede.
Onder dezen hebben twee, te weten de gewone en de met
haar verwante Noord-Amerikaansche soort (Fa/co colu,nbariu.
WILSON) , den bek sterker zijdelings zamengedrukt dan de
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overigen; het kleed der ouden biedt bij beide seksen, aanmerkelijke verscheidenheden aan, en zij naderen hierdoor,
zoo wel als door hare kortere vleugels en eenigzins ook
door hare levenswijze. tot de Sperwers.
.et 8mellekea. Faleo ae.aloa.

Der Merlin. L'Émérillon. The Merlin.

GMBLIN, I, 278; Falco lithofalco. ib. 284. - TBMM., I ,
27; lIl, 13. - BUI'PON. Enl. 447 (oud mannetje); 468
(wijfje). - NAUMANN, pl. 27. - GOULD, pl. 24. - S. en
V. v. W. Fauconnerie, pI. 9. - A.e,;lon lithofalco, GRAY.
Geheele lengte, II tot 12". Vleugels, 8 tot 8f'.
Staart 41 tot 5". Middelteen l-lr tot Ir'.
Vleugels slechts twee derden van den staart
bedekkende. Derde slagpen nagenoeg even lang
als de tweede, en de eerste gelijk aan de vierde.
S ta art met zes li c h t e d war s ban den; aan het einde
een zwarte, met wit omzoomde band. Pooten en washuid
geel. De knevelvlek klein.
Het oude mannetje: Bovendeelen grijsblaauw, de vederschachten zwart. De keel en eene streep boven de oogen
witachtig. Onderdeelen roestkleurig, met tamelijk kleine,
zwartachtige, lans vormige lengtevlekken. In het derde jaar
worden de vlekken kleiner en de roestkleur levendiger.
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De jongen van beide seksen en het wijfje in het tweede
jaar zijn op de bovendeelen min of meer donkerbruin, en
alle vederen zijn van rosachtige vlekken en zoomen voorzien. De onderdeelen zijn witachtig, in het bruinachtig rosse
trekkende, en met tamelijk groote, langwerpige vlekken
versierd. De geheel oude wijfjes nemen in het derde jaar
niet zelden min of meer de kleuren van het oude mannetje aan.
Het Smelleken bewoont geheel Europa tot IJslIlDd en
Noorwegen, geheel Siberië, en werd ook in Egypte en KleinAsië aangetroffen. Het verhuist in het najaar uit de koude
streken, en komt op den trek ook tot ons, ofschoon niet in
grooten getale. Men heeft het in IJ sland, Skandinavië,
Schotland en Griekenland broedende waargenomen, en daar
het door onze valkenieren in den zomer op de groote heidevelden van Gelderland gezien werd, is het niet onmogelijk,
dat ook aillaar enkele paren broeden. Afwijkend van den
gewonen regel, maakt het Smelleken zijn nes top de u
g ron d, in het hei dek r u i d. Het bevat drie tot vier eijeren. welke in kleur aan die van den Torenvalk doen denken,
maar kleiner zijn. Het Smelleken is een zeer koene roofvogel, die zich met allerlei soorten van vogels voedt en,
vooral het grootere wijfje, somtijds zeer groote soorten aanvalt; maar bij gebrek aan zijne geliefkoosde prooi. zich ook
met veldmuizen en Însekten tevreden stelt. In de valkerij
wordt hij met veel gevolg op de jagt van allerlei kleine
vogels. zelfs lijsters enz. afgerigt.
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(J. DE BOOMVALKEN. SUBBUTi'O;

Deze groep, ook Hypotriorchis genoemd, bevat een zestal, meerendeels tamel!ik 'kleine soorten, welke daardoor
gekenschetst zij n, dat hare v I e u gels tot a a n 0 f 0 ver
het einde van den staart reiken. Zij schijnen, met
uitzondering van Noord·Amerika, in alle werelddeelen voor
te komen. Behalve on'ze gewone soort, is in Europa tot
nog toe slechts eene tweede, Falco Eleonorae, aangetroffen.
Deze is gemakkelijk te herkennen aan hare veel aanzienlijkere grootte, en omdat zij niet zelden geheel eenvormig
grijs van kleur is; zij werd in Sardinië en Griekenland waargenomen, en is in Syrië tamelijk algemeen.
De baWet. Falco subbutëo.

Veelal ook boomvalk genoemd.

Der Ba'Umfalke. Le hoberea'U. The Hobby.
LINNÉ, p. 127. TEMMINCK, I, 25; 111, 12. Hypotriarchi8 8'Ubbut~o, BOIE. - NOZEM. en SEPP, 111 , p. 229. BUFFoN, Enl. 432. NAuMANN pI. 126. GOULD pI. 22.
Geheele lengte, 11 tot 13". Vleugel 10 tot lOl".
Staart 5 tot 51". Middelteen 1-1- tot li".
Vleugels tot aan het einde van den staart rei-
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kende. Weinig ondersc h ei d in de kJ eur d er vederen vólgens den Jeeftij d, en geen tusschen beide
seksen. Pooten, washuid en oogkring geel.
Bovendeelen, knevelvlek en bovenhelrt der wangen leikleurig. Voorhoofd, zijden van den hals, krop, borst en buik
wit, van den hals afwaarts met zwartachtige lengtevlekken.
Schenkelvederen en onderdekvederen van den staart hoog
roestrood.
In het jeugdige kleed zijn alle kleuren bleeker, en de
kleur der bovendeelen trekt in het bruine; de vleugel- en
rugvederen hebben lichtere zoomen, en de staart is van boven van een tiental rosachtige dwarsbanden voorzien.
De Boomvalk bewoont geheel Europa, met uitzondering
van IJsland en het noordelijke Skandinavië. Hij komt ook
in het geheele gematigde Siberië tot China en Nipaul voor,
en werd in Egypte, Marocco en somtijds zelfs aan de
Kaap de Goede Hoop aangetroffen. Hij broedt in de meeste
streken van ons rijk; verhuist echter in het najaar. Hij
maakt zijn nest op boomen, in andere landen ook op rotsen. De eijeren, drie tot vier in getal, hebben veel overeenkomst met die van den Torenvalk, maar zij zijn dikker
en meer gelijkmatig met rosse stippen en vlekken bedekt.
De Boomvalk voedt zich met kleine -vogels, voornamelijk
leeuwerikken, musschen, zwaluwen en diergelijken, maar
hij maakt ook dikwijls jagt op allerlei, vooral op groote,
\
vliegende insekten. Hij volgt, vooral in het najaar de zwermen van trekkende leenwerikken. Ofschoon hij een der
2
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voortreffelijkste vliegers is, wordt hij bij de valkerij Diet gebezigd: eensdeels omdat hij niet vlug is in het grijpeD vaD
den buit, anderdeels omdat hij, waDneer hem gedurende de
vlugt een groot iDsekt in den weg komt, dit gaat vaD gen ,
en de jagt op wild daardoor vergeet.
D. DE TORENVALK.BN. TINNUNCULUS.

Deze groep bevat verscheidene tamelijk kleine soorteD,
welke gekenschetst zijn door hareD staart, die langer
en ster k e r afg e ro n d is dan gewoonlijk, door korte
teenen, en zachte vederen. Zij voeden zich voornamelijk met vel d m u i zen, insekten of JODge vogels, en
hebbeD de gewoonte hunneD buit te bespiedeD, door zich,
met behulp vaD aanhoudeDd op- en nederslaan der vleugels, op ééDe plek iD de lucht, als het ware, staaDde te
houdeD, hetgeen bij ODS bid d e D, in het hoogduitsch r ü tt e I n genoemd wordt.
Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen. De soort van
Amerika, Fa/co ,parveriUl is kleiner eD aDders geteekend
da1J. de soorteD der oude wereld, welke oDderling zeer veel
overeenkomst hebben. Behalve onzen Torenvalk, komt iD
ons werelddeel, maar slechts in het zuidoostelijke gedeelte,
eene andere soort, Fa/co cenchru, N.lUKANN voor, die zich
van alle overigen voornamelijk onderscheidt door de geelachtig witte kleur harer nagels.
Aan de Torenvalken sluit zich het naaste nog eene aD-

Digitized by

Google

19

dere, het zuidooBtelijke Europa bewonende Boort, Falco V6Ipertinw, LINNÉ of F. rufipe" BBSUB aan, welke van alle
overigen afwijkt door haren korten, in de rust geheel door
de vlengels bedekten staart, en die zeer kennelijk is doordat
de pooten, washuid en oogkring rood zijn. Buitendien is het
oude mannetje graauwblaauw, met den buik, de schenkelvederen en de onderdekvederen van den staart roodbruin.
De Zwe __ er. Falco 1bmllnc.....

Ook Torenvalk, Muizenvanger, en in Groningen Roodvalk
genoemd.
Der Tkurmfalke of Rüttelfalke. La cre88erelle. The Kutril.

LINNÉ, I, 127. - TEHH. I, 29 j lIl, 14. - N OZBHA.NN
en Sup, IV, 807 en 809. - BunoN, Ent 401, (mannetje) j 471, (wijfje). - NA.UHA.NN, pl. 80. - GOULD, pI. 26.Sc HL. en Sus., pI. 11. - 7innuncUzw alaud"äriw, VIEILLOT.
Geheele lengte: 12 tot 14". Vleugels 9! tot 9i".
Staart 6 tot 6f'. Middelteen ongeveer 1i".
Staart waaijervormig. Vederen zacht. Pooten,
waahuid en oogkring geel. Nagels zwart. Hoofdkleur
roarood.
Mannetje in het volkomen kleed: Rug en bovenvlakte
der vleugels roodbruin, maar iedere veder met eene breede,
pijlvormige vlek, en de slagpennen zwart. Bovenkop, nek
en staart grijB; laatstgenoemde aan het einde met eenen
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witten zoom· en voor dezen met eenen breeden zwarten band.
Voorhoofd en eene oogstreep witachtig. Knevelvlek tamelijk
breed. Onderdeelen witachtig ros, elke veder van den hals
naar achteren met eene zwarte druppelvormige vlek.
Bij de jongen en het wijfje in het volkomen kleed, wordt
het grijs en roodbruin der bovendeelen vervangen door eene
eenvormige, rosachtig roodbruine grondtint ; de staart is,
tusschen zijnen wortel en den zwarten eindband voorzien
van een tiental smalle, zwarte banden, en de knevelvlek is
minder duidelijk.
De Zwemmer wordt in geheel Europa, buitendien in Afrika
tot Senegambië en N ubië, en in Azië tot het vaste land van
Indiê en Japan aangetroffen, ofschoon de voorwerpen van
laatstgenoemd land donkerder van kleur zijn dan de onze.
Hij is in de meeste streken van Europa, zoo als ook bij
ons te lande de gemeenste roofvogel, die nagenoeg in ieder
eenigzins uitgestrekt boschje op boomen, in bouwvallen,
torens of andere hooge gebouwen. en in de laatste gevallen
veelal gezellig met andere vogels, zoo als maijen, duiven,
spreeuwen en musschen, broedt. Hij gebruikt tot de grondlaag van zijn nest niet zelden de overblijfselen van een verlaten kraaijennest. De eijeren, 8 tot 4 in getal, zijn op
eenen vaal-, geel- of bruinachtigen grond met bruine, niet
zelden zamenvloeijende vlekken als gemarmerd. In bergachtige streken broedt hij ook in rotsspleten. Daar hij zich
voornamelijk met vel d m u i zen voedt, is hij eer een nuttige dan een schadelijke vogel. Hij bespiedt dezelve door
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boven de landerijen zich op ééne plek met schielijke vleugelslagen, in de lucht staande te houden: te bidden;
maar is niet zeer handig in het grijpen van zijnen buit.
Intusschen rooft hij ook onvolwassene vogels, eet insekten,
of zelfs kruipende dieren. Hij verhuist in het najaar, maar
komt gewoonlijk vroeg in het voorjaar terug.
DE HAVIKKEN. ASTURES.

Deze groep bevat een groot getal, over alle landen ver·
breide soorten, van welke onze Havik en Sperwer als voor·
beeld kunnen dienen. Zij zijn voornamelijk gekenschetst door
hnnne korte, afgeronde vleugels, die omstreeks de
helft van den staart bedekken en waarvan de vierde slagpen
gewoonlijk de langste is, terwijl de eerste ongeveer gelijk
is aan de achtste. Hun snavel is krachtig, zeer gekromd,
en de bovenkaak is met een afgerond, tandvormig u i ts teek s e I gewapend. Velen zijn, in het v 01maak te kl eed, van on deren wi t, met fij n e z wartachtige dwarsbanden. Zij zijn in het algemeen hooger
op de pooten dan de Valken j hebben kleinere oogen en de
naakte oogkring ontbreekt meestal.
De verschillende soorten dezer groep bieden onderling
veelvuldige verscheidenheden; en sommigen naderen tot de
Buizerden of andere onedele roofvogels. De meest afwijkende
soort is de Sekretaris (G'ypoger~",u) uit Afrika. Sommige
andere uitheemsche soorten (8pizaëto.) hebben den voetwor';

Digitized by

Google

22
tel, zoo als onze Ruigpoot-arenden, tot welke zij den overgang maken, tot aan de teen en met vederen bedekt j maar
bij de meesten zijn de voetwortels naakt. Onder deze behooren de beide Europeaansche soorten, welke wederom
twee ondergroepen vormen.
A.. DH EIGENLIJKE HAVIKKEN. ASTUR.

Het zijn krachtige en veelal groote roofvogels;
met krachtige, naakte, zoowel van voren als van
achteren met eene rij schilden bekleede voetwortels, en sterk ontwikkelde, dikke teenen, met
kromme en scherpe nagels. Zij leven in bosschen, zijn nog
koener en moordzuchtiger dan de Valken, en voeden zich
met allerlei vogels en zoogdieren, waarop zij zich gewoonlijk
in eene zijdelingsche rigting, met groote kracht, nederstorten.
Onder de uitheemsche soorten is het voornamelijk de
Noord-Amerikaansche A,t. atricäpilltUl, die veel overeenkomst
heeft met de pnze, maar door de buitengewoon fijne dwanlijnen der onderdeelen, eenen zwarten bovenkop , en de
lichtere, frisschere tint der bovendeelen afwijkt.
De .aYlk. As.... palu.ltarl...

Ook Duivenvalk en in Groningen Patrijzenva/k genoemd.

Der Habiclat. L'aatour. The Go,hfJWk.
Cuv. R8gne aft. , 2cle uitg. I, 88. -

.

Fa/co pa/umba"u J
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LINNÉ, I, 133. - TUII(. I, 55. lIl, 27. - Falco gentiii8,
LINN. Fauna Suec. p. 20, (jong).- BUFPON, En1.418 (oud);
425 en 461 (jong). - NAuMANN, pl. 17 en 18. - GOULD,
pI. 17. - S. en V. v. W. Fauconnerie, pI 10 (oud wijfje)
pl. 11 (jong mannetje). - SCHLEGEL, Tijdschr. voor Jagtkunde, 1851, fig. 2 (oud wijfje).
Geheele lengte 21 tot 25". Vleugel 12t totl3}".
Staart 9 tot 10". Voetwortel 2/'I tot 8". Middelteen 1-1- tot
Vleugels de helft van den staart bedekk ende.
Pooten en wasbuid bleekgeel. Iris hooggeeI. De
staart met vier tot vijf lichte, aan het einde witte dwarsbanden. Weinig verschil in kleur tunchen beide
seksen.
Het volkomen kleed: Bovendeelen donker blaauwgraauw,
bij bet wijfje in het bruinachtige trekkende. Onderdeelen
wit, met talrijke zwartbruine, smalle dwarsbanden.
Jeugdig kleed: Rug, vleugels en staart, min of meer donkerbruin, alle vederen met rosse zoomen. Vederen van den
kop, hals en onderdeelen ros, somtijds donker, somtijds
witachtig en elke van eene donkere vlek voorzien, die
smal is op de schenkels en de keel, breeder op de overige
deelen.
De Havik wordt met uitzondering van IJsland en Lapland, in geheel Europa aangetroffen. Hij werd ook waargenomen in Barbarije en Neder-Egypte, in Azië tot Nipaul
en Siberië tot Kamtschatka. In het oostelijk Siberië is hij

lau.
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intnsschen min of meer witachtig van kleur. In ons land
broedt hij in de groote bosschen vau Gelderland. De ouden
zijn standvogels, de jongen daarentegen zwerven in het
koude jaargetijde rond, en begeven zich naar minder koude
streken. De Havik voedt zich het liefst met vogels van
middelbare grootte, voornamelijk met patrijzen en duiven;
valt echter ook de jonge hazen of konijnen aan, en stelt
zich, in den nood, met eekhorens, veldmuizen en wezels
tevreden. Hij is zeer koen en driest, en komt dikwijls de
duiven of kippen van de duiventillen of binnenplaatsen weghalen. Hij nestelt op hooge boomen, en legt 2 tot 4 groenachtig witte, somtijds met bruin gevlekte eijeren. De Havik
wordt in de valkerij gebruikt tot de vlugt op faizanten,
patrijzen, hazen en konijnen.
B. DE SPERWERS. NISUS.

De Sperwers, ook Acci pi ter genoemd, zijn eigenlijk
kleiue Havikken met dunnere pooten en teenen,
en deze, vooral de middelteen, zijn veelal ook langer.
Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen, en sommigen
hebben veel overeenkomst met onze soort. Onder deze zijn
er twee, welke slechts als rassen van onze soort schijnen
beschouwd te moeten worden. Dit zijn 1) Naaua ru.fiventril,
eriil of perspicillaJ.is, die van Abyssinië tot Zuid-Afrika
verbreid is, en zich in den. ouden leeftijd van den onzen
voornamelijk onderacheidt door de rosachtige grondtint zij-
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Der onderdeelen; 2) NUUI amerieä"tU, fwCtU I pemyltJanicu.
of tJeloz, die een weinig kleiner dan is de onze, en nagenoeg
over geheel Amerika, van Patagonië tot Canada, verbreid•
• e 8penrer. A8tur al8118.
Om Nymegen Stt:rtJalk,' in Groningen BlaautlNalk. In

Holland dikwijls (zoo als ook F. IfUbbuteo en ti""u,,·
cultU) Vinkenvalk , Vinkendief en Vinkemperwer, en
bij Haarlem KoekoektnJederen genoemd. - Het
mannetje heet bij de valkenieren Moskee.
Der Sperber. L'épervier. Tke Sparrowkawk.
Cuv. Règne ma. 2cle nitg. I, 888. - Falco "ÏIfUB, LINN. I,
180. - TBMH. I, 56; lil, 28. -:- Accipiter nis"" PALLAS,
Zoogr. I, 370, nO. 87. - NOZBM. en Sup, lil, 22. BU!'PON, Enl. 418 (oud); 425 en 461 (jong). - NAUM.
p1. 19 en 20. - GOULD, p1. 18. - S. en V. V. W. Fauconnerie, pI. 12.
Geheele lengte 18 tot 16". Vleugels 7! tot 9l".
Staart 6 tot 7t". Voetwortel 2 tot 2-1". Middelteen
lt tot llt.
Vleugels de helft van den staart bedekkende.
Pooten en oog geel. Washuid groenachtig geel.
Kleur der vederen verschillend bij de ouden van
beide seksen; bij de jongen nagenoeg gelijk. Staart met
OMstreeks vijf donkere dwarsbanden, van welke de laatste
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breed is en aan den witten eindzoom van den staart stoot.
Oud mannetje: Bovendeelen blaauwachtig graauw; wenkbraauwstreep en eene vlek in de nek wit. Onderdeelen wit;
op de zijden in het rosroode overgaande ; de keel met donkere lengtestrepen ; de overige onderdeelen tot aan den
staart met rosachtige, bruin omzoomde dwarsvlekken , die
nagenoeg den vorm hebben van dwarsbanden.
Het onde wijfje onderscheidt zich van het onde mannetje
voornamelijk, door dat de witte grondkleur der onderdeelen
geene rosse tint aanneemt.
Jeugdig kleed: Bovendeelen min of meer donkerbruin, de
vederen met rosse randen. Grondkleur der onderdeelen witachtig, met bruine vlekken, die op de keel overlangs, op
de scheenvederen dwars loopen, en op de overige deelen
vooral bij de mannetjes, min of meer hartvormig zijn.
Onze Sperwer wordt vrij algemeen in geheel Europa, met
uitzondering van IJsland, aangetroffen. Hij is menigvuldig
in Egypte, Arabië en Kordofau, en komt in Noord- en
Middel-Azië tot Japan toe voor. In ons land broedt hij in
de groote bosschen vau Gelderland eu Noord-Brabant, eu
houdt zich alsdan bij voorkeur iu sparren bosschen op. Iu het
koude jaargetijde zwerft hij rond, of trekt, naar omstandigheden, naar minder koude gewesten, en het is vooral in
het najaar, dat hij in b08schjes of zelfs in de tuinen aangetroffen wordt en zijnen buit somtijds tot in de stallen of
huizen vervolgt. Hij voedt zich voornamelgk met allerlei
kleine vogels, zoo als musschen, vinken, gorzen; maar het
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grootere wijfje rooft ook lijsters, jonge patrijzen, jonge duiven enz. Bij gebrek, neemt hij ook met veldmuizen voor lief.
Hij nestelt op boomen, veelal op eene hoogte van 20 tot
30 voet van den grond. De egeren, 8 tot 4 in getal, zijn
groenachtig wit en veelal met talrijke rosse vlekken gemarmerd.
Het wijfje van den Sperwer wordt door de valkenieren
afgerigt tot het vangen van kwartels, waterrallen, allerlei
kleiDe vogels, of zelfs jonge pátrijzen.
DE KUIKENDmVEN. CmCI.

De Kuikendieven vormen een zeer natuurlijk, op zich zelf
staand geslacht. Zij zijn voornamelijk gekenschetst door eenen
min of meer duidelijken k ra n s van schubachtige v ederen, die, even als bij de Uilen, het gezigt omzoomt.
Zij zijn voor het overige van mi d d el bar e gro otte,
dat is te zeggen, zoo groot als eene kraai of een raaf;
maar zeer sI ank en sierlijk van gestalte. Hunne v ede ren
zijn zacht; de staart en de vleugels lang; de voeten hoog en met schubben en van voren met
schilden bekleed; de teen en slank; de bek is tamelijk klein, maar sterk gekromd en zeer puntig; de
der de slagpen is gewoonlijk langer dan de overigen, en de
vleugels bedekken in de rust het grootste gedeelte van den
staart, of reiken zelfs daarover heen.
Het jeugdig kleed heeft bij beide seksen veel overeenkomst; dat der wijfjes verandert met den leeftijd gewoonlijk
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niet veel, dat der mannetjes daarentegen meestal aanzienlijk. De wijfjes zijn steeds een weinig grooter en krachtiger
dan de mannetjes.
Deze vogels worden in alle werelddeelen aangetroffen. Zij
bewonen gewoonlijk min of meer vlakke, sommigen uitsluitend moerassige streken. Zij roesten zelden of nooit. Hunne
vlugt is gelijkmatig, zwevend, maar niet zeer schielijk. Zij
voeden zich met kleine zoogdieren, vogels en eijeren.
met kruipende dieren, insekten, wormen of somtijds zelfs
met visschen. Zij vliegen, om hunnen buit te bespieden,
op eene geringe hoogte, langs den grond heen, etooten
daarop, zoodra z9 hem ontwaren, pakken hem met de
klaauwen, verslinden hem op de plaats zelf, waar zij hem
gevangen hebben en rusten alsdan veelal op eene verhevenheid van den grond uit. Men ziet hen tamelijk regelmatig
op bepaalde tijden over hun jagt-district vliegen. Zij maken
hun eenvoudig nest op den grond, hetzij in het riet, hetzij
in het gras of in de struiken, en leggen 8 tot 4 eijeren,
welke gewoonl ijk eenkleurig, witachtig groen zijn. en ook
aan de binnenzijde eene fraage. groene kleur hebben.
De soorten met eenen duidelgken krans om het gezigt
(Strigicep,) schijnen meer bepaaldelijk droogej die zonder
duidelijken krans en met krachtigere pooten, moerassige
streken te bewonen. Men heeft in Europa vier soorten van
dit geslacht waargenomen, van welke er echter tot nog toe
slechts drie in ons land aangetroffen werden. Van de vierde
zullen wij bij den Graauwen kuikendief gewag maken.
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In Gelderland E18ebwch en Bloouwe ,tootvogel; in Drenthe
Noord8che valk, in Groningen Blaauw8chUd genoemd.
~

Korn106ÏAe. L'oüeau Sl. Martin, la lOubfJ.8e.
The Hen·harrier.

Ornilhot. Tachen6uch, p. 25, nO. 20. - Falco
t:ya~, LINN., p. 126, nO. 10 - . CirCfJ.8 gallinariw J SA VlG·
BECBSTEIN,

NY, p. 264. TEMM., I, 72; 111, 41. BUPPON J Enl.
459 (oud mann.); 443 (oud wijfje); 480 Gong). - NOZEM.
en Sup, IV, 891. - NAUMANN, pI. 88 en 89. - GOULD,
pI. 88. - SCBLEGEL en SUSEMIBL, pI. 87. - SCBLEGEL,
Tijdschr. v. Jagtkunde, 1851, fig. 7 (oud wijfje). - 81Mg;.
cep8 cyanew, BONAP.
Geheele lengte 18 tot 19". VI engels 18! tot 14".
Staart 8! tot 9". Voet 2{ tot 2f". Middelteen ITV'.
Vleugels drie vierde van den staart bedek·
kende. Derde en vierde slagpen ongeveer van
gelijke lengte en voor de overigen uitstekende.
Vederkrans om het gezi gt zeer d uidel ij k. Poo·
ten, oogen en washuid geel. Pooten slank.
Ou4 mannetje: Geheel Hch t blaa u wach tig grij s;
maar de groote slagpennen zwart, en het voorhoofd, eene
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oogstreep, de vederkrans, de borat en buik min of meer
witachtig.
Oud wijfje: Boven bruin, op den:kop en hals in hetrosse
trekkende. De boven-dek vederen van den staart wit. Onderdeel en wit, met bruine lengtevlekken. Staart met vijf rosse,
op de buitenpennen in het witte overgaande, dwanbanden.
Jong: Als het oude wijfje, maar de onderdeelen meer
roestkleurig, en de vederen der bovendeelen met rosse loomen.
De Blaauwe kuiken dief is in niet aanzienlijken getale,
met uitzondering der zeer koude streken, over geheel Europa verbreid. Hij bewoont verder het gematigde Siberië,
waarschijnlijk ook Japan, en is tamelijk gemeen in Egypte, Arabië en Nubië. Hij wordt in den zomer, maar zeldzaam, ook in Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe aangetroffen, en men neemt de jongen en wijfjes somtijds, op
den trek in onze langB de zee liggende provinciën waar.
In het koude en gematigde Europa verhuist hij. Hij houdt
zich, in den zomer, bij voorkeur, op graanvelden op. Hij
voedt zich met kleine zoogdieren, vogels, hagedissen, insekten, voornamelgk sprinkhanen, en zelfs met visachen. Hij
rooft de eijeren en jongen uit de nesten van vogels, vooral
van die welke op den grond broeden, en overvalt de leeuwerikken, wanneer zij op den grond zitten, want in de vlogt
kan hij geene vogels vangen. Hij maakt zijn nest op den
grond, voornamelijk in de graanvelden, en het bevat 8 tot
4 blaauw·groenachtig witte eijeren, die somtijds van onduidelijke bruinachtige vlekjes voorzien zgn.
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In Amerika wordt eene met den Blaauwen kuikendief
zeer verwante soort gevonden. Zij onderscheidt zich voornamelijk door hoogere pooten, en eenige wijzigingen in de
kleur. De wijfjes zgn niet zelden krllchtiger, de mannetjes
daarentegen kleiner dan bij de onzen. Dit i8 Fa/co cya";"
IImeric;ntu, RICBARD80N of Falco uiiginö8tu, GMELIN, en
waarschijnlijk. ook Fa/co hiatrionicua, Uranie, pI. 15 en 16,
en CirCtu poliopI;""" T8CBUDI, Peru, bladz. lI8, pI. 3.
• e G.....we k1llke.dlef'. t:llreu cIDer••eeD•.

Fa/co cineruenB, MONTAGU, Tranaaction8 of the Linnean
Society, IX, bldz. 288. - Falco P1Igargtu, LINN., p. 126,
nO. 11, (de Diagno8e, maar niet de Synonymie). - Falco
cineraceu., TEMM. I, p. 76; lIl, 42. - NOZEM. en SEPP.
40. - NAUM., pI. 40. - GOULD, pl. 35. - SCBLBGEL en
SUIBKIBL, pI. 38. - Slrigicep, cineraceu., BONAP.·
Geheele lengte 17 tot 18". Vleugel 13 tot 13l".
V 0 et 21 tot 2 15Tf ". Middelteen lt".
Vleugels tot tegen het einue van den staart
reikende. Derde slagpen langer dan de tweede
en vierde. Vederkrans tamelijk duidelijk. POOten, oogen en washuid geel.
Deze soort heeft veel overeenkomst met den Blaauwen
kuikendief, maar zij i. veel slanker, en een weinig kleiner;
de vleugel. zijn puntiger en naar evenredigheid langer en
het oude mannetje beeft eene andere kleurverdeeling.
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Jong en het oude wijfje: De kleuren nagenoeg even als
bg den Blaauwen kuiken dief.
Oud mannetje: Zoo als bij den Blaauwen kuikendief;
maar de buik en borst wit. met smalle, roodbruine lengte.
vlekkenj de dwarsbanden van de zijdelingsche staartpennen
roodbruin, en de slagpennen der tweede orde met eenen
breeden, zwarten dwarsband. - Men treft, vooral in het
noordelijke Frankrijk, somtijds oude mannetjes aan, welke
geheel eentoonig roetzwart van kleur zijn, en een diergelgk
voorwerp werd ook in 1850 in Gelderland geschoten.
De Graauwe kuikendief wordt in de meeste landen van
Europa. met uitzondering der zeer koude gewesten. aangetroffen. Hij werd waargenomen tot aan het Oeral-gebergte,
tot Abyssinië en Sennaar. Hij bewoont in den zomer het
liefst drooge, met gras of heikruid begroeide, somtijds ook
min of meer moerassige streken. Van daar. dat hij in vele
streken ontbreekt. Hij is in het algemeen even zeldzaam als
de Blaauwe kuikendief j maar bij ons wordt hij in de pannen van de duinen vrij algemeen broedende aangetroffen.
Levenswijze en voedsel zijn als bij den Blaauwen kuikendief j maar de eg eren zijn een weinig kleiner, en hij nestelt
in het gras of het heikruid.
In Zuid-Afrika, Decan, Griekenland, Spanje, Dalmatië
leeft een bijzonder ras of nevensoort van den Graauwen
kuikendief, die somtijds zelfs tot Silezië, het noordelijke
Frankrijk en den Middel-Rijn afdwaalt. Dit is CirCfU cineo

w

rtJIm&6 pallidu; CirCUB fJallidu,

SUBS j

CirCUB Swaiuonii,
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8111TB of Circua dalmati,,", , aÜPPELL. Hij onderecheidt zich
van den Graauwen kuiken dief door zijne bleekere tinten; en
door dat het oude mannetje de kleuren heeft van den Blaauwen kuikendief, dat is te zeggen: licht blaauwachtig grijs,
zonder rOS8e vlekken en zonder eenen zwarten dwaraband
op de kleine slagpennen.
De BralDe k1llkeDdlef'. (lIre u

rÜf'u.

Gewoonlijk WOtftO, in Noord-Holland ook Rieh.ooutD
genoemd.

BRISSON, I, p. 404, nO. 80. - Carc", palUltril, ibid. p.
180, nO. 29. - Falco aerugino8U8, LINN., p. ISO, nO. 29.TBIIM. I, p. 69; 111, 89. - BUI'PON, Pl. en1., 460 (oud)
424 (jong). - NOZBM. en Sup, I, 15, 16. - NAUM., pl.
S7 en 88, fig. 1. - GOULD, pI. 82. - SCBLBG. en SUSBIIIBL, pI. 86.
Geheele lengte 19 tot 21". - Vleugels 15 tot
16". - Staart 9 tot 9l". - Voet 8l tot 8i". Middelteen Ij tot IlO.
Krans om het gezigt onduidelijk. Derde en
vierde slagpen van gel ij ke lengte en langer dan
deo v e ri gen. Staart met 5 tot 7 onduidelijke dwarsbanden.
Iri. geel, bij de jongen bruin. Po 0 te n k ra c h tig, en zoo
aI. de washuid geel. Hoofdkleur der vederen bruin.
3
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Jong: Donker roodachtig brnin, met den tijd aUengkens
valer. Kop en zoomen der vederen geelachtig wit of rOl.
Staart van boven vaalbrnin, van onderen witachtig grijs.
Oud: Boven bruin, langt de buitenzijde der vleugels in
het blaauwachtig grijze overgaan de. Staart grijsachtig. Onderdeelen rosachtig wit, op den buik en de schenkelvederen , vooral bij het oude wijfje, min of meer roestkleurig,
en elke veder met eene smalle brnine lengtevlek.
De Brnine kuiken dief wordt in het grootste gedeelte van
Europa aangetroffen, en werd buitendien in alle Nijllanden,
in Algiers, in geheel Siberië, in Nipaul en China waargenomen.. Hij verlaat in het koude jaargetijde de koude en
gematigde gewesten. Hij bewoont moerassige plaatsen en de
oeven der meren, en is in ons land de meest algemeene
soort van Kuikendief. Hij voedt zich met allerlei vogels J
vooral watenogels, of zelfs visschen, en rooft de egeren of
jongen uit de neaten. Hij maakt zijn nest in het riet of in
strniken op den groud, aan de oeven van moerassen of
langs het water: in het eente geval rnst het veelal op het
water zelve. Het wijfje legt 3 tot 4. blaauwgroene eijeren.
De aan onzen Brninen kuikendief verwante en hem iu uitheemsche gewesten vervangende aoorten zgn: Circu ranÎVÖnu van Zuid-Afrika en Circu Gouldii vau Auatralië.
DE ARENDEN. AQUÏLA.

Men begrijpt onder den naam van Arenden eene reeks
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van Dag-roofvogels, die in het oog vallen door hnnne krachtige vormen en veelal ook door hunne grootte; wier vleugels lang en afgerond zijn; en die eenen van boven regten bek, eene platte kruin, en verlengde, puntige
hals- en nek-vederen hebben. Er is geen of weinig
onderscheid van kleur tusschen beide seksen.
Ofschoon zij trotsch van gestalte zijn en op zoogdieren en vogels jagt maken, eten velen echter ook kruipende
dieren en vis8chen, en zij zijn zelfs in verscheidene opzigten onedele roofvogels, daar zij, gelijk de gieren, op het
aas vallen. Sommige SOO1"ten maken den overgang tot de
Buizerden. Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen.
DB RUIGPOOT-ARENDBN. AQUÏLA.

De Ruigpoot-arenden zijn gekenschetst door hunne, aan
alle zijden, tot aan de teenen, mèt vederen bekleede pooten. Hunne vleugels reiken omstreeks tot aan
het einde van den staart, en de derde slagpen is een weinig langer dan de overigen.
Zij bewoneu groote bosschen, vooral in bergachtige streken, somtijds echter ook, gedurende den broedtijd, vlakten.
In ons land worden zij slechts toevallig aangetroffen. In
Zuid-Amerika schijnen zij te ontbreken, ofschoon zij in alle
overige werelddeelen voorkomen. De grootste soorten evenaren in grootte eenen gier, de kleinste eenen buizerd. Zij
voeden zich voornamelijk met zoogdieren of zulke vogels,
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die zij gemakkelijk kunnen vangen, venmaden echter doode
dieren of het aas niet. Hunne vlugt is fraai en zwevend.
In Europa komen, behalve de beide in ons land waargenomene soorten, voor: AguUa heïi~ca of imperiaziB, van
het zuidoostelijk Europa, die veel overeenkomst heeft met
den Steenarend, maar kleiner is, eene zwakkere maar langere binnenteen , eenen breederen snavel, en eenigzins anders gewijzigde kleurverdeeling heeft; AguUa Bonellii van
het heete Europa, van middelmatige grootte, gekenschetst
door zijne lange teenen; Aquila naevia, uit het oostelijke
en Middel-Europa, die veel overeenkomst met Aq. clanga,
maar een en smalleren snavel heeft, en een minder aanzienlijke grootte bereikt; en AquUa pennäta, uit het warmere
Europa, de kleinste van alle soorten, die niet grooter is
dan een Buizerd.
• e .teeD-areDd. Aqda f'a1va.
Der Stein- en Gold-Adler. L'aigle commun. The Eagle.

MEYn und WOLP, Taschenbuch, I, p. 14. - Palco ful-Cl
•
tlw(oud) et Chrysaelos (jong), LINN., p. 125, nO. 5 et 6.TEMM., I, p. 88; 111, 19. - BUFPON, Enl. 409 (jong);
410 (oud). - NAUM. pl. 8 en 9. - GOULD, pI. 6. SCHLEGEL en SUSEMIHL, pI. 16 (jong); pI. 17 (oud).
Ge h e e 1e Ie n g t e 38 tot 86". V Ie u g e la 28 tot 25".
Staart 12l tot 18".
Washuid en teenen geel.
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Oud: Zwartbruin met purperachtigen weêrschijn, op
den nek in het roestkleurige trekkende. De bovendekvederen van den staart aan haren wortel
witachtig. De voorhelft der staartpennen met
grij Bach tige, on reg el matige dwars ban den als
gewaterd. Diergelijke, maar onduidel~lke banden op de
binnenvlag der groote slagpennen. Oog r 0 0 d ge e 1.
Jong: Bruin. Kop en nek licht roestkleurig.
Voorhelft van den staart wil Vederen der pooten witachtig geel. Oog bruinachtig. De staart,
zoo als bij alle Arenden en vele vogels, bij de jongen langer dan bij de ouden.
De Steenarend bewoont geheel Europa, Noord-Amerika,
de noordelijke helft van Azië, en Noord-Afrika. In ons
land komt hij slechts zeer zelden en toevallig voor. In Februarij 1851 werd een voorwerp bij 's Gravenhage geschoten, en eenige jaren later een bij Groningen. Hij houdt
zich in groote bosschen, vooral in het gebergte, op; leert
veelal paarsgewijze, en voedt zich met zoogdieren tot de
grootte van eenen haas of een jong ree; met vogels, b. v.
trappen, ganzen, enz., en eet, zoo als de overige Arenden
ook het vleesch van doode dieren. In den winter zwerft hij
op grootere of kleinere afstanden rond. Hij maakt zijn groot
nest op rotsen of hooge boom en, en legt in den regel 2,
. zelden 8 of 4 blaauwachtig witte, met bruinachtige vlekjes en streepjes bedekte eijeren. die een weinig kleiner en
meer rondachtig zijn dan ganzen-eijeren. Deze soort wcmlt
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door de Nomadische volkeren van het Russische rijk tot
de jagt van antilopen, wolven en vossen afgerigt.
• e Basterd-areDd. Aqda claDlra.

Zoographia Rosso-Asiat. I, p. 851, nO. 25.
Grootte tusschen den Steen- en Schreeuwarend (Aq. fulva en naevia); maar buitengewoon afwisselend: sommigen nagenoeg zoo groot als de mannetjes van den Steen-arend; anderen niet veel grooter dan
de wijfjes van den Schreeuw-arend. H 0 0 f d kIe u r b r u i n.
Van den Schreeuw-arend afwijkend door eenen breederen
en meer krachtigen bek. Eene nog weinig bekende soort,
die in Noord-Afrika, maar vooral aan de oevers der Wolga,
bij Sarepta, werd waargenomen, en aldaar, zoo als andere
Arenden, op de oude grafheuvels in de woestijn nestelt.
Een wijfje, van middelmatige grootte, in Mei 1855 op
het Loo gevangen, toonde de volgende kenmerken.
Geheele lengte 25". Vleugels 17". Staart 8". Voet
St"· Middelteen 2!-".
Kleur der vederen in het algemeen bruin; de kleine vederen in het geelachtig roodbruine trekkende. Staart- en
groote slagpennen zwartbruin, in het grijsachtige trekkende.
Staartpennen van onderen, en binnenste slagpennen der
tweede orde, vuil witachtig gewaterd. Vederen van den achterrug met eene groote, lansvormige, lichtbruine lengtevlek.
Dekvederen van den staart witachtig. Washuid en teenen
geel. Oogen bruin. Nagel. hoornzwart. Bek blaauwachtig.
PA.LLAS,
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DE ZEE·ARENDEN. HALIAETUS.

De Zee-arenden zgn geheel naar denzelfden vorm gemaakt
als de Ruigpoot-arenden, van welke zg zich echter dadelijk
onderscheiden door hunne v 0 e t wor t e Is , welke slechts
van voren en wel alleen tot op de helft hunner lengte met
vederen bekleed, voor het overige daarentegen n a a k t maar
aan weêrszgde met schubben, van voren en achteren echter
met eene rg schilden bedekt zgn. Hunne teugels zgn
min of meer naakt.
Zij bewonen de oevers der rivieren en meren. Zij voeden
zich voornamelijk met visschen, die zij met de klaauwen van·
gen terwijl zij zich in het water storten, of ook met den
snavel, wanneer zij op ondiepe plaatsen in het water rondloopen. Zij eten echter .ook zoogdieren en vogels, op welke
zij twee aan twee gezellig jagt maken en vallen, vooral in
den winter, op het au. Zij nestelen op hooge boo~eD. of
rotsen.
Men vindt de Zee-arenden in alle werelddeelen. In het
noordelijke halfrond worden slechts groote soorten aange·
troft'en. Die der hoog noordelgke streken verhuizen gedurende
het koude saizoen. Sommige uitheemsche soorten bieden al·
lerlei min of meer gewigtige afwgkingen van den grond.
vorm aan. Eene der meest in het oog vallende, ofschoon
een ware Zee· arend , is Haliad'UB angolenriB van West·Afri·
ka, omdat hij de zijden van den kop nagenoeg geheel naakt
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beeft, en wit en zwart van kleur is. Twee soorten uit Oost"
I>
Indië, Hal. ichthyaelUII
en humilil
, zijn merkwaardig, omdat bare nagels, zoo als bij de Visch-arenden, geheel afgerond zijn.
Behalve onze Zee-arend komt in Europa, en wel slechts
aan de oevers der Kaspiscbe zee tot Bengalen, slechts nog
eene soort van Zee-arend, Hal. leucor!/pha of Macei voor
die veel kleiner is dan de onze, eene andere kleunerdee.ling beeft, en nooit eenen witten staart krijgt.

.e Zee-aread. Bädaëtu albleUla.
In Noord-Brabant ook Ganzen-arend,' de ouden veelal
Wat,taart en bij Haarlem Geelkop genoemd.

Der Seeadler. La pygargue of l'orfraie. The Erne I
the &a-Eagle.

.

BRI8S0N, I, 427, nO. 5. - Falco ossifragUII en Vultur
albicilla, LINN., p. 123 en 124. - TBJlJI., I, p. 49 j 111,
26. - NOZEJI. en Sup, V, 417 en 419. - Bun., Enl.
112 (jong); 415 (overgang). - NAUJI., pI. 12,13 en 14.GOI1LD, pI. 10. - SCRLEG. en SI18BJI. pI. 25 en 26. SCRLEG., Tijdscbr. voor Jagtk. 1851, fig. 3 (oud mannetje).
Ge h e e I e Ie n g t e 33 tot 36H• V I eu gels 24 tot 26".
Staart 12 tot 13."
Pooten en waahuid geel. Staart een weinig wiggevormig ,
vooral bij de jongen, en bij deze langer dan bij de ouden.
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Jong: B r u in, donker of licht; dikwijls met ros of wit
gevlekt. Oogen en bek bruin.
Ond: Donkerbruin. Staartpennen en bovendek·
vederen van den staart wit. Kop en hals grijsachtig. Bek lichtgeel.
De Zee-arend bewoont geheel Europa tot IJsland en Lapland; hij wordt ook in Groenland en geheel Siberië tot de
Aleoetische eilanden en Japan aangetroffen, en komt op
den trek in het noordelijke Afrika voor. Hij broedt menigvuldig aan de oevers van den Beneden-Donau; in het noorden
gemeenlijk langs bet zeestrand. Hij bezoekt ons land slechts
gedurende den trektijd, wordt alsdan, veelal den geheel en
winter door, voornamelijk in de duinstreken, vrij algemeen
gezien, niet zelden gevangen en geschoten, maar dikwijls
ten onregte onder de fraai klinkende namen van Koning.of Keizer.-arend vermeld, en voor den Steen-arend gehouden_ Hij maakt zijn groot nest op rotsen of hooge boomen.
De eg eren • 2 tot 4 in getale, zijn vuil wit van kleur, en
somtijds onduidelijk met bruin gevlekt. In den zomer voedt
bij zich voornamelijk met visschen en watervogels j in den
winter maakt hij jagt op allerlei vogels en zoogdieren. zelfs
bonden, en valt op het aas, zoo als de Gieren.
In Noord-Amerika, met uitzondering van Groenland,
'Wordt onze Zee-arend vervangen door eene met dezen zeer
verwante soort, Hal. leucocepk;lw, die men vroeger, maar
ten onregte. ook in Europa meende te hebben waargeno·
men. Zij is een weinig kleiner dan de onze. en onderscheidt
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zich in den onden leeftijd standvastig, door dat haar kop en
hals eene zuiver witte kleur hebben. en dat niet alleen de
staartpennen en bovendekvederen van den staart, maar ook
de onderdekvederen. wit en niet bruin zijn.
DE VISCR-ARBNDBN. PANDION.

De Visch-arenden zijn daardoor gekenschetst. dat h n n n e
pooten kort. buitengewoon krachtig en geheel
met schubben bedekt zijn. welke op de zool de
gedaante van de puntige tanden eener rasp aannemen; dat de buitenteen zijdelings en zelfs
n a a r ach ter enk a nwo r den ge dra a i d; dat de n agels bui tengewoon kro m. en even als bij sommige
Zee-arenden en de Duifachtige W ouwen (EI~nus). geheel
afger 0 n dj dat is te zeggen. zon d er s ch erp e kan ten
zijn; en dat de bek sterk en gelijkmatig gekromd,
en aan weêrszijden der bovenkaak van een afgerond tandachtig uitsteeksel voorzien is.
Zij v 0 ede n z i c h nag e n 0 e g u i tB I u i ten d met v i asc hen. die zij met de poot en grijpen terwijl zij zich in
het water atorten. Zij leven paarsgewijze of alleen J en zijn
over den geheelen aardbol verbreid.
Men kent eigenlijk slechts eene soort van dit geslacht.
Dit ia;
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Ook Eenden-dooder genoemd.
Der y ..cAadler. Le balbuzard. 71&e Orprty.
BONUAILTB, Birds, p. 8. Falco 1&aliaetua, LINN., p.
129, nO. 26. - Pandionjl:Viäli8, SAVIGNY, Descr. de l'Egypte,
XXIII, p. 272. - TEMM., 1, p. 47j lIl, p. 26. - BUPPON,
Enl. 414. - NAUM., pI. 16. - GOULD, pI. 14. - SCULBG.
en SUSBIl. pI. 85. - SCULEG. Tijdschr. voor Jagtk., 1851,
fig. 6. (oud wijfje).
Geheele lengte 22 tot 25". Vleugels 17 totl8î".
Staart 8 tot 9".
Vleugels over den staart heenreikende. Pooten en washuid blaauwach tig graa u w. Oog oranjek 1e u r i g. Snavel en nagels zwart.
K.op, nek en onderdeelen van het ligchaam
wit, hetgeen echter op den krop en bovenkop door
bru in ach tige lengtevlekk en afg e brok en is. Overige deel en donker of zwartbruin; maar de staart
met omstreeks zeven witachtige dwarsbanden, en de vederen der bovendeelen met witachtige, bij jonge vogels breede
zoomen.
Daar men slechts eene soort van Visch·arend kent, zoo
zijn ook de hoofdkenmerken der soort dezelfde als die van
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het geslacht. De Visch-arend is, ofschoon in niet aanzienlijken getale, over alle werelddeelen, verbreid. Intusschen
hebben de uitheemsche voorwerpen gewoonlijk geene bruine
vlekken op den kop, en zijn die van Oost-Indië en Australië veelal een weinig kleiner dan de onzen.
De Visch-arend wordt in ons land zeer enkel, en in den
zomer zelfs hoogst zeldzaam aangetroffen. Hij bewoont bg
voorkeur de oevers van rivieren, meren en moerassen; in
den winter ziet men hem somtijds ook aan het zeestrand.
Hij voedt zich in den regel met visschen, en wel zeer
groote; hij bespiedt die, terwijl hij boven het water vliegt,
en vangt ze, door zich plotselings in het water te storten.
Men vindt zgn groot nest op boomen, somtijds ook op rotsen. Het bevat, meestal eerst in het begin van Junij, 2,
somtijds 8 of zelfs 4, groenachtig witte, met groote bruine
vlekken bedekte eijeren. Hij vangt ook eenden en andere
watervogels.
DE WOUWEN. MILVUS.

De Wouwen zijn dadelijk en gemakkelijk te herkennen
aan hunnen ge v 0 r kt en, veelal tamelijk verlengden sta art.
De pooten zijn grootendeels naakt, met schubben en schilden bekleed, en kort even als de teenen. De vleugels zijn
tamelijk afgerond. Zij bieden, in den regel, volgens den
leeftijd en de sekse, weinig verschil in kleur aan. Sommigen bereiken de grootte van eenen Havik; andere zijn klei-
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nero De voetwortels en teenen zijn kort; de vleugels lang.
Men vindt soorten van dit geslacht in alle werelddeelen,
maar de eigenlijke Wouwen, tot welke de beide in ons
land voorkomende soorten behooren, zijn tot de oude we·
reld beperkt.
Deze eigenlij ke Wou wen zijn ongeveer van de grootte
van eenen havik; hun staart is lang en duidelijk
gev orkt, en hunne ho ofdkl enr is bruin. Zij voeden
zich met allerlei kleine levende of doode zoogdieren, vogels
of kruipende dieren; eten aas, en velen ook visschen.
Behalve deze heeft men, maar hoogst toevallig, in het
overige Europa waargenomen 1) de ZwalufD-tIJOuw van Ame·
rika, ElanoideJ furC'ätUII, die kleiner en ranker van gestalte
i. dan onze Wouwen, eenen veellangeren en dieper ge·
vorkten staart heeft, en wit is, met de vleugels, den rug
en de staart zwart; 2) de AjHkaafllche duif-tIJOuw, El;nUII
melafWptn, van de grootte eener duif, grijs met zwarte
schouders en slagpennen, en van onderen wit; de staart
weinig gevorkt.

Ook Milaan. In Groningen Zwaluw,taart.
Der Milan. Le mUan. Tlie Kale.

BanaoN, Ornitb., I, p. 414, nO. 35. -

Falco mUtIUI,
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LINN.; p. 126 J nO. 12. - Tnui. I, 59; III J 80. - Bul!'PON J Enl. 422. - NAuM., pI. 81, fig. 1. - GOULD, pl
28. - SCRLEG. en SUSEMIRL, pI. 80, fig. 1. - SCRLBG.
Tijdschr. voor Jagtkunde, 1851, fig. 4 (oud mannetje).
Geheele lengte 25 tot 26". Vleugels 18 tot 19!".
Staart: buitenpennen 18 tot 18!"; binnenpennen
10 tot lOl".
Sta art die p ge v 0 r k t. Pooten en washuid okergeel.
Oog lichtgeel, bg de jongen bruingrijs. Bek hoomzwart, bij
de ouden in het geelachtige trekkende. Vleugels tot aan de
insnede van deu staart reikende.
Hoofdkleur der vederen lichtbruinrood,inhet
rosse trekkende, en op den hals en kop meestal in het witachtige overgaande. Alle vederen met bruinzwarte lengtevlekken. Groote slagpennen zwart. Bovenzijde van den staart ros.
De Wouw is, in niet aanzienlijken getale, over het geheele gematigde en warme Europa verbreid. In den winter
vindt men hem ook in Egypte. Hij werd bij ons, ofschoon
zeer zeldzaam en alleen in het najaar, in de provincie
Noord-Brabant, Gelderland en Groningen waargenomen. Zijne
vlugt is zeer schoon en zwevend. Hij voedt zich met kleine
zoogdieren, vogels en amphibiën; maakt zijn nest op boomen; en zijne eijeren, 2 tot 3 of zelfs 4 in getale, zijn
vuil wit, met bruine vlekken en streepjes.
Be Zwartbruine W01lw. JIIlvu ae&oliua.

BBLON, p. 181. -

MUf)U8 niger, BalSs., I, p. 418, nO.
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p. 262, nO. 62. - Falco fUBCO'
ater, MEYER en WOLP, I, p. 27. - TUfM. I, 60; lIl, 80. BUPPON, EnI. 472. NAuM. pl. 81, fig. 2. - GOULD,
p1. 29. - SCRLEG. en SUSEMIRL, pl. 80, fig. 1.
Geheele lengte 22 tot 24,". Vleugels 16 tot 17".
Staart: buitenpennen 10 tot lOt"; binnenpennen B! tot 9 lil'.
Pooten en washuid geel. Iris geelachtig grijs, bij de jongen grijsbruin. Snavel hoornzwart.
Gemakkelijk te onderscheiden van de Wouw door mindere grootte; eenen korten, veel minder gevork ten staart,
en minder in het rosse of roodbruine trekkende tinten.
Hoofdkleur donkerbruin. Op de onderdeelen in het
rosse J op kop en hals veelal in het witachtige overgaande.
Vederen met smalle, donkerbruine schachtvlekken. Staart
met omstreeks twaalf meestal onduidelijke lichte dwarsbanden.
De Zwartbruine wouw bewoont het warme en ook vele
streken van het gematigde Europa. Hij komt echter ook in
het gematigde Siberië, in Noord-Afrika J en waarschijnlijk
tot in Achter-Indië en Australië voor. In ons land werd
hij tot nog toe slechts eens en wel te Harderwijk waarge•
nomen en gevangen. Hij verhuist in den winter.
Hij houdt zich in bosschen, in de nabijheid van rivieren
of meren op, en voedt zich met visschen en kikvorschen ,
rooft echter ook jonge vogels en jonge zoogdieren. Op au
en allerlei afval van dieren valt hij gretig, en vischt de ingewanden van doode dieren op, die men in het water werpt,
84. -

Falco ater,

G)fELIN,
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hetgeen de relZJgers op den Middel-Rijn gelegenheid hebben in den zomer waar te nemen. Nest en eijeren zoo als .
bij de Wouw, doch de eijeren kleiner.
In het grootste gedeelte van Afrika wordt eene andere,
met de Zwartbruine wouw zeer verwante soort, Milvw Gegypt1U1 of p~r~UI aangetroffen, die echter dadelijk te
onderscheiden is door haren gelen bek en haren, eenigzins
dieper gevorkten ltaart. Deze loort werd ook, toevallig, in
het zuidelijke Europa waargenomen.
DE BUIZERDEN. BUTEO.

Het geslacht of de familie der Buizerden bevat een aanzienlijk getal dag-roofvogels, van een en ineen gedrongenen
vorm, met tamelijk zachte vederen; korte teenen;
eenen mi d del mat j gen, aan het einde nagenoeg regten
I ta art j afgeronde vleugelI , die tot bij het einde van den
staart reiken; en wier washuid en pooten meestal geel van
kleur zijn. Zij voeden zich voornamelijk met muizen en andere kleine zoogdieren, en loeren op deze, waarbij zij op
den grond gaan zitten; eten echter ook jonge vogels en
•
kruipende dieren. Zij zijn log, hunne vlugt is echter fraai
en zwevend.
In onl werelddeel komen slechts drie afdeelingen dezer
familie voor. De eene is die der Ruigpoot-buizerden,. de andere die der getoOrle Buizerden , de derde die der Ärerulbuizerden. Laatstgenoemde, die tot nog toe aan ons land
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vreemd is, wordt in Europa slechts door eene soort CircUtOl galliCUB of brachydactylru vertegenwoordigt. Zij is ongeveer zoo groot als de Visch-arend en onder de Europeaansche Valk-roofvogels gekenschetst door hare tamelök hooge,
naakte en geheel met kleine schubben bedekte voetwortels.
• e KuiKPoot-buizerd. Buteo .àKÖPU.
Der Rauchfuu-btu,ard. La brue pattue. The Rougklegged

Buzzard.
VIBILLOT, Dict. IV, p. 482. - Fa[co läg~pru, BaüNOrnith. bor. IV, nO. lIS. - TnIK., 1,65; lil, 87.NAtTli. pI. 84. - GOULD, pI. 15. - SCBLEG. en SUSBlII.,
pI. 84. - .Archibüt~o. lägöpru, BREUK.
Geheele lengte 20 tot 24". Vleugels 16 tot 174-".
Staart 8i tot 9".
Voetwortels tot aan de teenen met vederen.
en slechts op hunne achterzijde met schilden
bekleed.
Vleugels tot aan het einde van den staart reikende. Washuid en teenen geel. Oogen bruin.
Kie u r der v ede reu zee r v e ra n der 1ij k volgens de
voorwerpen i weinig of niet volgens den leeftijd en de sekse.
Die der vleugels bruin met rosse randen. De grondkleur
der overige deelen gewoonlijk min of meer witachtig ros.
en door bruine, veelal zeer groote lengtevlekken afgebroken.
NICB,

4
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Over de borst niet zelden een breede, brnine dwarsband.
Staart gewoonlijk met vele bruine dwarsbanden; somtijds
wit en slechts tegen het einde met eenen zeer breeden,
bruinen dwarsband.
De Ruigpoot-buizerd wordt in den zomer in de noordelijke streken van Europa en Azië aangetroffen; maar er zijn
ook enkele voorbeelden bekend, dat hij in het gematigde
Europa gebroed heeft. In het najaar verhuist hij in kleine
troepen van vier tot zes stuk, en vertoeft alsdan in het
gematigde, of in strenge winters, ook in het zuidelijke Europa. Men treft hem in dit jaargetijde, van het najaar af,
tamelijk algemeen in ons land, voornamelijk in de duinstreken, aan. Hij werd intusschen ook, en wel herhaaldelijk, in
Zuid-Afrika waargenomen. Hij voedt zich voornamelijk met
muizen en andere kleine zoogdieren, en maakt zelfs jagt
op konijnen en hazen. Hij nestelt, in de maand Junij, op
rotsen of boomen. Zijne eijeren, 2 tot 4 in getale, hebben
veel overeenkomst met die van den Gewonen buizerd.
In Noord-Amerika wordt onze Ruigpoot-buizerd vervangen door eene met hem zeer verwante soort, Buteo Sneli
JohannÎ8, die nog veranderlijker van kleur is dan de onze,
eenen breederen bek, maar den voetwortel niet zoo ver afwaarts met vederen bekleed heeft als de onze. De derde
bekende soort, Buteo hemiltulUl of 8trophiiitUl, in Japan en
Nipaul waargenomen, maakt den overgang tot de Gewone
buizerden , aangezien hare voetwortels slechts van voren met
eene smalle streep vederen bekleed en voor het overige naakt zijn.
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8e GeWODe .....erd. Biitëo

"""p*.

Ook Ba1lUckop en Muizerd genoemd.

Der Miiwe-buuard. La bUBe. Tke Buzzard.
WILLUGBBY, Ornith. p. 8. Falco lJii.t~o, LINN., p.127,
nO. 15. -TIllrIllrI., 1,68; lIl, 85. - BUPPON, Enl. 419. NOZElIrI. en Snp, V, p. 447. NAUlIrI., pI. 82 en 88. GOULD, pI. 14. SCBLEG. en SUSElIrI., pI. 88. - SCBLIG.,
Tijdschr. voor Jagtk., 1851, fig. 8 (oud wijfje).
Geheele lengte 21 tot 28". Vleugels 15' tot 16t".
Staart 9 tot 9!". Voetwortel 2j".
Voetwortel van voren en op de zijden, aan de bovenhelft, met vederen bekleed j voor het overige naakt. enm e t
Ich u b ben, van voren even als van ach teren echter
met een e rijs c h i I den bedekt. Vleugels tot aan het einde
van den ataart reikende. Pooten en washuid geel. Oogen
bruin.
Kleur der vederen, volgens de voorwerpen, buitengewoon, volgens den leeftijd en de aeksen, weinig veranderlijk. Hoofdkleur, in den regel, min of meer
don k e r b r u in, somtijda met ros geschakeerd, en op de
onderdeelen, in het geelachtig wit overgaande , hetgeen echter door groote bruine vlekken wordt afgebroken. Deze vlekken zijn, hetzij overlangs, hetzij in den vo~ van djVarsban-
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den, en in dit geval reiken zij in de lichte grondkleur veelal
niet verder dan tot aan den' krop. De staàrt is van twaalf,
somtijds zeer onduidelijke dwarsbanden voorzien. Bij de
twee uiterste en bet meest in het· oog vallende verscheidenheden is bij de eene, de geheele vogel nagenoeg eenkleurig
donkerbruin; bij de . andere is de hoofdkleur der vederen,
behalve de pennen, wit met een grooter of kleiner getal
bruine léngtevlekken. Zeer zonderling is het versChijnsel,
dat er somtijds, maar zeer zelden ,enkele bundels vederen
tusschen de schubben of schilden der pooten, vooral der
teen en, te voorschijn treden, waardoor deze voorwerpen aan
de Ruigpoot-buizerden doen denken~
De Buizerd bewoont geheel Europa, met uitzondering
van IJsland en de koudste gedeelten van. 'Lapland. Hij komt
ook in Siberië voor,' en werd in den winter in Egypte
waargenomen. Hij trekt, tot kleinere of grootere vlugten
vereenigd, en men ziet er alsdan somtijds tot honderd stuk
bij elkander. Hij is gedurende dezen tijd ook in ons land
vrij algemeen. Hij broedt zelfs bij ons, en wel in de bosscben der provinciën Gelderland en Noord-Brabant; maar
in zeer kleinen getale. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit
veldmuizen, of andere kleine zoogdieren, uit hagedissen,
kikvorschen, wormen, torren en andere insekten. Hij rooft
ook de jonge vogels of valt de zieken aan; maar gezonden
schijnt hij niet te konnen vangen. In de gevangenschap eet
hU ook vruchten en zelfs brood. Men vindt zijn nest in
bosschen" op h?oge boomen. De eijeren, 2 tot 4 in getale,

---
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sijn" groenachtig blaauw, met bruine en paanacbtige vlekken.
Er zijn onder de nitbeemsche soorten van Buizerden vereebeidene, welke zeer groote overeenkomst met onzen Buizerd bebben, zicb echter daarvan voornamelijk onderscheiden door dat de vederen bunner voetwortels minder ver of
verder afwaarts gaan dan bij den onzen. Van deze soorten
worden zelfs eenige aan de grenzen van ons werelddeel, of
toevallig in het warme Europa aangetroffen. De eente,
Baleo fero:r of leucurus, is grooter dan onze Buizerd, en
bewoont de steppen om de Wolga. De tweede, kleinere,
Baleo ClJpen1Î8 of taehardu behoort in Afrika te huis.
DE WESPENDIEVEN. PERNIS.

De Wespendieven zijn gekenschetst, door dat bunne teugels met min of meer volmaakt ontwikkelde vedertjes, in
plaats van hairvedertjes, bekleed zijn. Zij hebben naakte
voetwortels, langwerpige en nagenoeg horizontale neusgaten.
tamelijk korte teen en , en niet zeer sterk gekromde nagels.
Deze familie bevat behalve de eigenlijke Wespendieven,
van welke in Europa slechts eene soort aangetroffen wordt,
de uitbeemsche geslachten of ondergeslachten Baza, Madaaerlaamphu en Cymindis.
De ei gen I ij k e We spe n die ven onderscheiden zich
van alle overige Roofvogels daardoor, dat hunne te u gels
met volmaakt ontwikkelde schubachtige vedertj e. digt be dek t zijn. Hunne v 0 e twort els zijn naak t
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en, even als de teenen, met sc h u b ben bèdèkt. Men keilt
slechts twee soorten van dit ondergeslacht , te weten de
gewone soort en Pernil crÏBtätw, van het heete Azië en de
Sunda-eilanden. Deze vogels zijn ook daardoor merkwaardig,
dat zij zich bij voorkeur met wespen, bijen en hommels voeden.
De We.peadlef. Penis aplv......

Ook Biien-arend genoemd.
Der Wespen-lJwBard. La lJondrle. The Honey-Buzzard.

Cuv., Règne anim., I, p. 885. - Falco apivlSrw, LINN.,
p. 180, nO. 28. - TEJIUI., I, 67 j lIl, 88. - BunoN, Ent
420. - NAUM., pI. 85 en 36. - GOULD, pI. 16. - SCBLBG.
en SUSBM., pI. 85. - SCBLEG., Tijdschr. voor Jagtk., 1851,
fig. I) (oud mannetje).
Geheele lengte omstreeks 24". Vleugels 15 tot
15t". Staart 9~ tot 10". Het mannetje gewoonlijk slechts
weinig kleiner dan het wijfje.
Pooten en washuid geel. Oogen geel, bij de jongen gröl.
Vleugels en staart va n vele smalle dwars baDden voorzien, tusschen welke, op den staart, drie
breed ere dwars banden staan.
Oud: Kop en nek aschgraauw. Grondkleur van de bovendeeleD bruin. Onderdeelen witachtig, met roue of donker-
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bruine vlekken. die op de zijden van het ligchaam min of
meer de gedaante van dwarsbanden aannemen.
Jong: Vleugels en staart bruin; de vederen ros- of witachtig gezoomd. Onderdeelen roodbruin. ros. geelachtig of
witachtig, en iedere veder gewoonlijk met eene smalle bruine
lengtevlek.
De Wespendief bewoont. in kleinen getale, met uitzondering der zeer koude streken, geheel Europa. Men heeft
hem ook in geheel Siberiê, Japan, Arabië, Egypte en aan
de Goudkust waargenomen. Hij verhuist in het najaar. In
ons land werd hij broedende in Noord-Brabant waargenomen, en hij broedt waarschijnlijk ook in Gelderland of andere grenS-provinciën, en misschien zelfs in onze duinstreken, daar hij herhaaldelijk bij Haarlem in den zomer bij
wespennesten gevangen werd. In enkele jaren ziet men hem
in bet najaar, zoo als dit b. v. in 1857 bet geval was, in
troepen van tien tot twaalf stuk bij elkander, op den trek;
maar dit zij.n uitzonderingen, en de soort beboort in het
algemeen onder de zeldzamen. Hij nadert somtijds de huizen
zelfs in steden, en vliegt door de opene ramen in de ver·
trekken. Hij bewoont gednrende den broedtijd de bosschen,
en houdt zich gaarne langs de boschkanten in de nabijheid
.an opene streken op. Hij voedt zich bij voorkeur met
wespen, bijen en hommels; maar hij eet ook hagedissen
en kikvorschen , rupsen en allerlei insekten, vervolgt vogels, rooft hunne jongen uit de nesten. en valt zelfs jonge
konijnen of jonge hazen aan. Hij nestelt. op boomen, niet
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zeer hoog van den grond,' en het wijfje legt 2" tot 4, rosachtige, geheel met roodbruin gevlekte of gemarmerde eijeren.

DE GIERACHTIGE "ROOFVOGELS. R. VULTURÏNAE.
Zij hebben krachtige, maar hoenderachtige, met
seh u b ben bedekte pooten met min of meer stompe
nagels, en die derhalve geschikt zijn om te dienen bij het
zitten of tot het vasthouden, maar niet tot het grijpen van
den buit. Hun h a I s is, behalve bij den Lammergier, I a n g
en zoo a Is dek 0 p naakt of slechts met enkele wol- of
hairvederen bekleed. Zij zijn plomp van gestalte, en hebben
zware afgeronde vleugels, maar de kop en de oogen zijn
kie i n. Hun snavel is veelal in de lengte gerekt.
Velen bereiken eene zeer aanzienlijke grootte. Zij voeden
zich gewoonlijk met het vleesch van doode of zieke dieren,
en overmeesteren ook levende, door ze onvoorziens te overvallen en in afgronden te storten. Zij bespieden hunnen
buit, terwijl zij in de hoogte in het rond zweven. Velen
leven gezellig. Zij nestelen op rotsen, en zijn nagenoeg over
geheel ~Amerika, Afrika., Zuid-Europa. en het warme Azië
tot Japan :verbreid.
Zij:vormen :twee afdeeliogen: te weten die der Gierm'"
mer.uoeJ),oereltl (Cathartu) gekenschetst door hunne geheel
doorboorde neusgaten, en die der Gierm .,. 'Oude tDtII'elIl
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(Jrultt&,,) wier neusgaten door een tuucheuschot
g.escheiden zijn.
De Gieren. der oude wereld intusschen bieden wederom
drie ondervormen aan: te weten die der Aasgieren (NeopAron) , der Gieren (Vultu,,) en der Lammergieren (Gypa~toB).
De alom bekende Lammergier (Gypa~toB harhätw) en de
Gewone aasgier (NeopAron percnopttJrw), bewonen beide het
zuidelijke Europa, zijn echter tot nog toe niet in ons land
waargenomen, waar slechts eens en toevallig de Gewone
gier werd aangetroffen. De Gewone aasgier is grooter dan
een Raaf en wit van kleur met zwarte slagpennen.
DE GIEREN. VULTUR.

De Gieren zijn groote en lompe vogels, met een en
krachtigen snavel, en eenen grootendeels na.akten
kop en h a Is , die van achteren, aan zij nen grond, met
,erlengde vederen bezet is, welke eene soort van kraag vormen.
Bij sommige soorten is de snavel hoog, krachtig en zijdelings zamengedrnkt; haar kop is grooter dan gewoonlijk
en de vederen aau den halskraag zijn weinig verlengd. Dit
zijn de A"entlo.chtige gieren, van welke eene soort, de Kapgier, (Vult"" m(Sn~c"w of cini!rtJw), in de zuidelijke helft
van Europa voorkomt. maar in ons land nog niet werd
aangetroffen. Zij heeft de grootte van onzen Zeearend, en
i. zwartbruin van kleur.
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Bij de overige soorten (Gypa) is de snavel minder hoog',
maar dik; de hals lang en de halskraag bestaat uit verlengde
vederen. Onder deze behoort de Gewone gier.

De Ge_oae ater. Valtar falwu.

Der wei88köpfige Geier. Le grijfon.
BBlssoN, I, 462. -

Vultur leucocep"~U8, MUBB und

WOLF, Taachenlmch, I, p. 7. Gypa tJmgaria, SA VIGNY ,
Egypte, Vol. XXIII, p. 232. - Tnllll., I, 5; 111, 3. NOZEM. en SEPP, .V, 395. NAUM., pI. 2. GOULD, pI.
1. SCHLEG. en SUSEM., pI. 3 en 3a •
Geheele lengte ongeveer 40 tot 42". Vleugels 26
tot 27/1. Staart 12". Hoogte van den boven snavel 1".
Geen aanmerkelijk onderscheid in grootte en
kleur tunchen de beide seksen. Bèk hoornkleurig; bij de ouden naar voren en boven in het
geelachtige trekkende. Washuid blaanwachtig. Pooten
blaauwachtig grijs. Iris bruin. Voetwortel van voren, ongeveer tot op een derde zijner lengte met vederen bedekt. .
Hoofdkleur bruin.. Vleugel- en staartpennen donker
bruinzwart.
Jong: Vederen lansvormig, roodachtig brnin; iedere
veder in het midden met eene overlangsche lichte streep.
Kop en hals met witte donsvederen bedekt. Hals-
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kraag door zeer smalle en lange vederen gevormd.
Oud: Vederen minder langwerpig. Halskraag
wit, kort en donsachtig. Kop en hals, in plàats
van dons, met enkele st ij ve bors telv ederen bekleed.
Kleur der vederen geelachtig grijsbruin, op de bo~endeelen valer, op de onderdeelen in het roodachtige trekkend, en sleohts hier met liohte schachtvlekken.
Deze Gier bewoont het warme Europa, maar de voorwer·
pen van Spanje en Sardinië zijn bleeker van kleur dan die
van Dalmatië, , Hongarije en Griekenland en sohijnen eene
klimatisohe verscheidenheid te vormen: Vultur fulVU8 OCCÎdetltiilU genoemd. De in DuitschJand van tijd tot tijd waargenomene voorwerpen schijnen allen tot het gewone ras te
behooren, even zoo als het voorwerp door SEPP vermeld,
hetwelk omstreeks dertig jaren geleden op de Amersfoorteche heide gevangen werd.
Deze Gier leeft gezellig. Hij verheft zich tot eene bnitengewone hoogte in de lucht. Hij maakt zijn eenvoudig nest
in rotsholen. De eijeren, 2 in getale, zijn vaal-geelachtig,
in het blaauwachtige trekkende. Hij voedt zich met het vleesch
van allerlei doode dieren. In het koude saizoen verlaten deze
vogels niet zelden de gebergten of rotsen, welke hun in
den broedtijd tot verblijfplaats verstrekken, zwerven in het
rond, en verdwalen alsdan somtijds in streken, als b. v. in
0D8 land, waar zij anders nooit gevonden worden.

.

,-
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DE NACHT·ROOFVOGELS. A. RAPACES NOCTURNAE.
De Nacht-roofvogels of Uilen (81rigu) vallen dadelijk door
huu eigenaardig uiterlijk, in het oog, en zijn behalve
door de nach t elij ke I even swij ze, welke den meesten eigen
is, door eene menigte bijzouderheden gekenschetst. Zij hebbeu eenen grooten kop en groote, steeds min of meer
naar voren gerigte oogen. Het gezigt is omzoomd
d oor een enk ra n s van k I ti i neg e kr u 1d e v ede ren.
De ooropening is ruim, bij velen zelfs zeer groot.
De neusgateu zijn kringvormig, de bek is klein
en sterk gekromd, en bei de zijn grootendeeh
onder de vederen van het gezigt verborgen, welke
hier gedeeltelijk den vorm van borstels aannemen. Zij hebben krachtige pooten, en kromme en scherpe nagels; de achterteen staat een weinig hooger dan
deo ver i gen, hetgeen bij de Dag-roofvogels het geval niet
is, en de buitenteen kan naar achteren gekeerd
wor den; de v 0 e t wor t e ls ent een e n zijn, b ij d e
meesten, tot aan de nagels, met donsachtige
vederen bezet. De vederen zijn zeer zacht, en de
.tralen van de buitenvlag der groote slagpennen zijn veelal
niet aan elkander gehecht. Een eigenlijke krop ontbreekt.
maar zij hebben zeer lange blinde darmen. De wij fj 81 ver·
schillen niet of weinig in kleur van de mannetj 81, maar zij zijn een weinig grooter dan deze.

Digitized by

Google

61

De Uilen voeden zich slechts met het verache vleesch van
dieren, voornamelijk van kleine zoogdieren, vogels en insekten, die zij zelf vangen, en gewoonlijk geheel inslikken;
sommigen eten echter ook visschen. Hun voortreffelijk gezigt
en gehoor doen hun met gemak hunnen buit, zelfs in het
donker van den nacht, ontdekken; zij kunnen dien ongemerkt naderen, omdat hunne zachte vederen bij het vliegen
volstrekt geen gedruisch maken; en hunne bijzonder tot het
grijpen geschikte pooten stellen hen in staat·, om den prooi
schielijk en met zekerheid te grijpen, vast te houden en
weg te slepen. Dit een en ander toont aan, dat de Uilen
door hunne eigenschappen de meeste o\'erige Dag-roofvogels
overtreffen, en in het stelsel v66r deze behoorden geplaatst te
worden. Sommige Uilen zijn echter ook min of meer Dagroofvogels, en schnwen zelfs het zonlicht niet. Ofschoon de
grootere soorten nadeelig voor de wildbaan zijn, behooren
echter de meeste midden.;. en kleine soorten tot de zeer nnttige vogels, omdat zij bg voorkeur en, zoo mogelijk, uitsluitend van muizen leven. De meesten nestelen in holen
.,an boomen, rotsen of onder de daken van groote gehouwen; sommigen echter ook op den grond of zelfs vrij op
de boomen. De eijeren zijn wit van kleur en min of meer
kogelvormig. Deze vogels zgn over alle landen van den aardbol verbreid.
Men kan de Uilen onder twee groote hoofdafdeelingen
brengen, te weten die der Gladkop.uUen (&ritt:) en die der
HorlM-uU. (OtfU). In on& land is de naam van Katuil de
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meest algemeen verbreide; maar hij wordt door het volk
leer willekeurig op alle soorten toegepast.
DE GLADKOP-UILEN. (STRIX).

Tot deze afdeeling behooren alle Uilen, wier kop ni e t
100 als bij de Horen-uilen, van oorpluimpjea voorzie nis. Zij worden in het hoogduitsch Käulze, in het
fransch chouette. genoemd.
Zij bieden onderling veelvuldige verschillen aan, voomamelijk ook ten opzigte van de groote of geringe ontwikkeling van hun uitwendig oor, en de daarmede in verband
staande nachtelijke of tegenovergestelde levenswijze.
In ons land zijn tot nog toe slechts vier soorten van deze
afdeeling waargenomen. De in het overige Europa opgemerkte soorten van Gladkop-uilen zijn de volgende: 5) Stri:#
(Nyctaie) jün'dr~a of dasyfJfU en Tengmalmi genoemd; ongeveer van de kleur en de grootte van den Steen-uil, maar met
zeer groote ooropeningen en ruige teenen; zij bewoont in
klein getal de meeste landen vau Europa en werd ook in
België waargenomen j 6) Stri:JJ (Ulüla) cin~r~a of lappOfilca,
uit alle Noordpool-landen; eene der grootste soorten, nagenoeg derdèhalf voet lang, met geheel ruige pooten en teenen, en den staart langer dan gewoonlijk, maar met zeer
kleine oogen, en grijsachtig van kleur, met zwarte golvende
dwarslijnenj 7) Stri:# (UliUa) uraleM8, uit het oostelijke Europa en Siberië, nagenoeg twee voet lang, de staart tame-
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lijk lang; lichtbruin, van onderen met zwarte overlangache
vlekkenj 8) SlritJ: (Athene of GlaucidZum) paa8erina, uit de
bergbosschen van het grootste gedeelte van Europa, niet
veel grooter dan een musch; 9) de Havikuil , Stri:J: (S1.Irnia)
ulüla of nisorta, uit het noorden, nagenoeg anderhalven
voet lang, van onderen wit, met zwartbruine golvende dwarsstrepen, en door hare levenswijze, met den Sneeuwuil de
Dag-roofvogels naderende.
• e .H.erkuU. 8trls ftaDllDëa.

In Gelderland Toren-uil, in Groningen Oranje-uil genoemd.

Der Schleierka'Utz. L'e,ffi'aye. The Barn Owl.
IJ 133, nO. 8. - TEMM., I, 91; lIl, 48. - No4, p. 299 en 375. - NA UM., p1. 47, fig.
2. - GOULD, pI. 86. - SUSEM., pI. 46.
Geheele lengte 18 tot 14". Vleugel 10 tot n*.
Staar t 4t". Voetwortel 2t".
Vleugels aanzienlijk over den staart heenreikende. S ta art
aan het einde regt. Gezigt hartvormig. Dogen
Iwart. Oor leer groot. Snavel en washuid witachtig. Voetwortels met donsvederen, maarnaar
onderen allengkens kaler wordend. Teenen met boratelvederen bekleed.
Bovendeelen ros, maar geheel over met grijs
LINNÉ,

11K.

en

SEPP,
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gemarmerd en iedere veder aan het einde met een
rond, wit, met zwart omzoomd vlekje. Onderdeelen ros, somtijds wit, met ronde, zwarte vlekjes. Gezigt ros, bij den krans wit. De grondkleuren echter
veranderlijk, dan eens lichter, dan donkerder.
De Kerkuil wordt, in niet aanzienlijken getale in het
grootste gedeelte van Europa, en ook in ons land aangetroffen. Vogels, met onzen Kerkuil min of meer volmaakt
overeenstemmende, worden intusschen in vele streken van
alle overige werelddeelen aangetroffen, maar gewoonlijk onder eigene namen van dezen afgescheiden.
De Kerkuil is een standvogel. Hij houdt zich bij ons gaarne
onder de naken van hooge gebouwen, vooral torens, midden
in steden en dorpen op, waar hij ook, even als in ruïnen en
steenhoopen nestelt en met duiven, musichen en andere
vogels leeft, zonder hun eeuig leed te doen. Hij slàapt over
dag op balken, of ook in digte boomen, is niet schuw,
wordt echter wakker, wanneer men hem verontrust en vliegt
weg. Met het vallen van den avond begint hij rond te vliegen, laat daarbij zijn krassend geluid hooren, en leeft nagenoeg uitsluitend van muizen, die hij geheel inslikt, echter ook van kapellen en torren. Hij maakt allerlei zonderlinge gebaren, klapt met den snavel, en blaast hevig. Het
eenvoudige nest, van stroo en eenige vederen gemaakt, bevat 8 tot 5 tamelijk langwerpige, witte eijeren. De Kerkuü
is een der nuttigste vogels, die jaarlijks duizenden van muizen wegvangt, en derhalve algemeen diende gespaard te worden.
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De Boschull. 8trb: aluco.

Der Waldkautz. La hulotte. The tawny owl.

p. 182, nO. 7. - StritIJ ,tridilla, ibid. p. 188, nO.
9. - Syrn'ium aluco, euv. Règne an., I, p. 848. - Tuur.,
IJ p. 89; 111, p. 48. - Bun., Enl. 441, 487. - NAUM.,
pI. 46 en 47, fig. 1. -. GOULD, pI. 47. - SUSBM., pI. 45.
Geheele lengte 15 tot 16". Vleugels 10! tot lO!,'.
Staart 6 tot 7".
Kop zeer dik. Oogen groot, donkerbruin. Bek
geelachtig. Voetwortels en teen en met donsvederen bedekt
Staart eenigzins afgerond. Ooropening middelmatig.
Grondkleur roodachtig bruin; bij de oude
mannetjes graauw. Bovenzijde donker bruin gemarmerd. Onderzijde met donkerbruine, van
dwaustrepen doorkruiste, overlangsche vlekken. De schenkelvederen met groote wi tte dwarsvlekken.
Deze Uil bewoont de wouden van het grootste gedeelte
van: Europa, en werd bij ons herhaaldelijk in de Gelderscbe
bosschen, onder anderen bij Voorst en ook bij Amerongen
en Kuilenborg broedende waargenomen. Hij is een standvogel, die echter in het koude saizoen niet zelden in het
rond zwerft Hij houdt zich over dag gewoonlijk in het
lommer der boomèn schuil. Hij voedt zich vooral met muizen of insekten, vangt echter ook allerlei vogels en kruiLINN.,

s
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pende dieren. Bij het zitten maakt hij zich nagenoeg rond
als een bal. Als hij gestoord wordt, zijn zijne gebaren even
zonderling en zijn geluid even eigenaardig als die van den
Kerkuil. Men hoort zijne holle lagchende stem, bij nachttijd ver weêrgalmen. Men vindt zijn eenvoudig, uit een
weinig mos en eenige vederen gevormd nest in boomholen.
Somtijds liggen de eg eren zelfs eenvoudig op den houtmolm.
Deze, 3 tot 5 jn getale, zijn rondachtig en wit.
De Stee.d. strtx Doch••

In Holland ook Poepv.il en Boomv.il, in Noord-Brabant
Hv.ipke genoemd.

Der Steinkav.tz. La chevèche. The lUtle owl.
RETZlUS, Fauna Suecica, p. 84, nO. 35. (partim).
&rirJ: nfAfltpes, NILSSON, Orn. Snee. I, p. 68. - TElIM., I, 93; lIl, 49. NOZEM. en SEPP, I, p. 70. - NAuM., plo 48,. fig. 1. GOULD, pI. 48. - SUSBaJ., pI. 41, fig. 1 en 2. - Athene noctila, BONAP.
•
Geheele lengte 9 tot 9~". Vleugels 5} tot 6".
Sta art 2!". V 0 e t wor telli".
Teeuen met enkele witte borstelvedertjes.
Voetwortels met donsachtige vederen bedekt. Bek geel. Oog
I i c h t g e e I. Kop middelmatig. Ooropening tamelijk klein. B 0ven d e e I en b r u in, veelal in het zwartachtige trekkende,
Slri:Jl paSlerina, GMEL., I, p. 296. -
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met witte, ronde vlekken, die op den kop klein, en
op den rug .weinig zigtbaar zUn, op den Dek tot een afgebroken halsband zameDloopen, op de buitenvlag der groate
slagpennen zich als dwarsbanden vertooDeD, eD ook op deD
staart insgelijks dwars banden , vgf in getale, vormen. 0 nde rd aelen wi t, met gr 0 ote, don k er brui n e, veelal
getaDde, Ie n g t e v Ie k k e D; maar 0 p de b 0 r s t v 0 rmt
het bruin de grondkleur, eD schijnt met witte ronde
vlekken als bezllaid. De voetwortels, de oogstreek, kin en
een kraag op den voorhals, wit. Borststreek geelachtig wit,
met zwart gevlekt. Vederkrans dODkerbruin.
De Steenuil bewoont nageDoeg geheel Europa; maar zijDe
plaats wordt in Griekenland, Syrië, Arabië en Egypte vervangen door een bleeker ras, Stri:c (Athene) meridionälis.
Hij behoort ook in ons laDd, onder de meest algemeene
soorten van Uilen, is veelal staDdvogel, zwerft echter in
het najaar of gedurende den winter in het rond. Hij hondt
zich over dag schuil, nestelt in holle boomen, oDder de
daken der huir.en, in holen van muren en in rotsspleteD.
Het hoogst eenvoudige nest bevat 4, 5 en somtijds zelfs
6 tot 7 rondachtige witte eijeren. Hij voedt zich met mui·
zen, insekten, en vangt ook kleine vogels en hagedissen.

De 8nee.wuU. 8trlx nyctëa.
Der Sckneekatdz. Le harfang.
LtNN.,

Fauna Suecica, p. 25, nO. 76. -

8tri:c
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Vet. Acad. Handl., 1798, p. 184. - TEKM.,
I, 82; lIl, 45. - NOZEM, en SEPP, IV, 394. - SUSEK.,
pI. 41.
Geheele lengte 20 tot 23". Vleugels 15 tot 16".
Staart 8 tot 8f".
Bek zwart. Oog geel. Pooten tot aan de nagels
digt met witte dons vederen bedekt. Staart ver1eng d, een weinig afgerond. Vleugels drie vierden van den
staart bedekkend. 00 ro penin g en gezigt kl ein.
Wit, min of meer door bruine vlekken afgebroken.
Oud: Zuiver wit, hetgeen ecbter op de schoudervederen
en de dekvederen der vleugels door enkele donkerbruine
dwarsvlekken , op de zijden der borst door rosbruine dwarsbanden afgebroken wordt.
Jong: Wit, maar overal, behalve den kop en de keel,
met bruine vlekken, bedekt, die op de bovendeelen dwars
langwerpig zijn, en op de onderdeelen digte dwars banden
vormen. Men ziet breede dwarse bruine banden op de slagpennen, en de staart is van vier rijen bruine dwarsvlekken
voorzien.
De Sneeuwuil bewoont alle, binnen of nabij den Noordpool-kring gelegene landen. Hg verdwaalt in den winter van
tijd tot tgd in de gematigde streken van het noordelijk
halfrond, en werd ook in ons land verscheidene malen (sedert 1806 vier malen) waargenomen en gedood. Hij gaat
zoowel bij dag al8 bij avond op roof uit, is veelal weinig
THUNBERG,
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Bchuw, voedt zich met allerlei vogels en zoogdieren, voornamelijk sneeuwhoenderen, hazen, enz., en is derhalve voor
den wildstand een zeer schadelijk dier; echter ook weder
nuttig, door dat hij vele lemmings en andere schadelijke
knaagdieren doodt. Hij eet ook visschen, die hij, aan den
oever zittende, bespiedt en met de klal,\uwen vangt. Doode
dieren roert hij intusschen niet aan. Hij vergezelt de jagers
tamelijk regelmatig op hunne togten, en vangt het aangeBchotene wild met groote behendigheid weg. Men vindt het.
nest op rotsen, en het bevat 2 tot 4 vuil witte eijeren.
DE HOORN-UILEN. OTUS.
Tot deze afdeeling behooren alle Uilen, wier boven kop
aa n wee ra zijd e van een p I u imp j e voo r zie n is, hetgeen uit ongeveer zes tot acht verlengde vederen bestaat. De
.taart is bij allen tamelijk kort, en niet verlengd zoo als bij
sommige Gladkop-uilen. Zij worden ook Oor.uilen, in het
hoogduitseh Ohr-tulen, en in het fransch hiboWIJ genoemd.
Dit geslacht kan in de volgende vijf ondergeslachten verdeeld worden:
1) De Nacht-hoornuilen (Ötus), met eene zeer groote ooropening, groot gezigt, en lange oorpluimpjes. Van dit ondergeslacht wordt slechts eene soort in ons werelddeel en
ook bij ons aangetroffen: te weten de Ransuil.
2) De Moeras-hoornuilen (Brachyotus), ook met eene groote
ooropening, maar de oorpluimpjes kort. Hiertoe behoort onze
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Velduil. Eene Afrikaansche. door hare vaalbruine kleur gekenschetste soort. Braeh. eapemis. die vooral in Zuid-Afrika
te huis behoort. werd bij Gibraltar waargenomen.
8) De Kleine hoornt&ilm (Seöps). hebben de ooropening
niet grooter dan het oog. De grootste soorten bereiken
naauwelijks eenen 'foet lengte. Hiertoe behoort de kleine
Ol.., 8CÖpS of Sc~ps zorea. van het warme Europa, en twee
derden 'foet lang.
4) De Groote Iaoorntrilen (Bü60). Veelal aanzienlijk grooter
dan onle Oornil. maar de ooropening klein. Onder deze behoort de Uh" der Duitschers. Bü60 raaft'm.... over de twee
voet lang. die zelfs in Westphalen. maar nog niet in ons
land aangetroffen werd. Eene andere Europeaansche soort is
Bü60 tUCaiaplau. Zij bewoont Zuid-Europa en Noord-Afrika.
ia een weinig kleiner en heeft kortere ooren dan de voorgaande.
5) De NaeJtJpoolige Aoornilea (KehyHa). zg lijn tot OostIndië beperkt. stemmen in grootte en door de kleinheid
ftIl hun oor met de Groote hoornuilen overeen, maar onderscheiden zich van alle overige hoornuilen door hunne
geheel naakte pooten en teeuen.
)Ie . . . . . . . .

iN..

ftIIiarts.

Ook veelal eenvoudig Hoo".tU/ genoemd.

Fu)ulUm, PhiL

or Zool. 11. P.

236. - &N öIu, Lu....,
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p. 132, nO. 4. - Otu otu, Cuvn:1l., Règne an. I, p. 341..TEuK., I, 102; 111, 54. NAUM. pI. 45, fig. l. - GOULD,
pI. 39.
Ge he e I e Ie n g te 0 n g e vee r 15". V I e u g e la 101 tot
Uil. Staart ruim 5". Oorpluimpjes meer dan Ir'.
Vleugels tQt ...Ji het einde 'Iln dell staart reikende. Oog
ora nj eg e e 1. Bek zw art. Pooten en teenen geheel ruig.
Nagels bruinzwali.
Grondklellt vaal. geelachtig roestkleurig door wit afgebroken. Iedere ve.der lDet eetlè overlangsche bruinzwarte
streep, .welke op de borst en den. buik door donkere smalle
dwarsbandjea doorkruist worden. Bovendeelen met smalle
.digtstaande donkere zig·zag dwarsbanden gemarmerd. Diergelijke bandtn, maar flaauwer van kleur en door breedere
afgewisseld, óp de groote slagpennen en den staart. Gezigt
900r de oogen .wart, om den snavel witachtig.
Deze Uil is nagenoeg over geheel Europa verbreid; hij komt
in deb wiater niet zelden in Egypte voor. Een daarmede
zeer verwant ras bewoont Noord-Amerika. Hij houdt zich
in den broedtijd in bosschen op. In ons land wordt hij
broedendè ÎD de bosschen van Gelderland en Noord·Brabant
waargeDomen. Van het najaar af zwerft hij veelal rond,
komt alsdan niet zelden bij de woningen, en wordt somtijds
midden iD den winter gevangen. Hij is een nachtvogel, die
zich over dag, op takken tegen den stam der boomen zit·
tende, schuil houdt. Hij voedt zich met muizen en andere
diergelijke kleine zoogdieren, eet ook insekten en krui-
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pende dieren, overvalt slapende vogels, zelfs jonge of zwakke
patrijzen. Het wijfje legt 3 tot 4, nagenoeg geheel ronde,
witte eijeren in verlatene nesten van eekhorens, kraaijen,
eksters, vlaamsche gaaijen, reigers en allerlei andere vogels.
Be Weld.a.Il. 'ütus ItrachiOtus.

CUVIER, Règne an. I, p. 341. - Stri:c lJrachyöttJ.8, FORSTER, Phil. Trans. 62, p. 284, nO. 2. - TEMM., I, 99;
IlI, 51. - BUPPoN, Enl. 438. - NOZEM. en sEn, I, 63,
(2 platen). - NAUM., pI. 45, fig. 2. - GOULD, pI. 40. SUSEMIBL, pI. 51. - Brachyölos aegollw, BONAP.
Geheele lengte 13 tot 14". Vleugels 11f tot 12".
Staart 5 tot 5j". Oorpluimpjes ruim 1".
Vleugels over den staart heenreikende. Oog
geel. Bek en nagels zwart. Voetwortel en teen en geheel ruig.
Oogen met eenen kring van zwarte vederen
om zoo m d. Gezigt witachtig. Vederen met twee hoofdkleuren, te weten donkerbruin op eenen, volgens de voorwerpen,
in het okergeele, het licht roestkleurige of rosachtig witte
vallenden grond. De donkere kleur vertoont zich op de bo·
vendeelen en op den krop als breede, op de borst en den
buik als smalle overlangsche vlekken; en vormt op de staartpennen omstreeks vijf, op de slagpennen vier dwarsbanden.
De pooten zijn on gevlekt.
Deze soort is, behalve over geheel Europa, over vele andere
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wereldstreken, b. v. het koude en gematigde Azië, NoordAfrika, Noord-Amerika, Peru, Chili, de Sandwich-eilanden,
verbreid. Bg ons broedt zij doorgaans in kleinen getale,
wordt daarentegen in het najaar vrij algemeen aangetroffen, en overwintert ook bij ons te lande. Zij houdt zich in
vlakke streken, hetzij moerassen, weilanden, velden of de
heide op, en legt aldaar, op den grond tUS8chen het gras,
riet, of andere planten, zonder een eigenlijk nest te maken,
hare 3 tot 4 witte, nagenoeg kogelvormige egeren. Zg zit
meestal op den grond, de wieken van eenen windmolen of op
eenig ander hoog punt, zelden op eenen boomtak. Zii is in
den regel niet schuw, buitelt in de vlugt van tgd tot tgd
om en bidt als een Torenvalk. Hare stem is niet dof zoo als
die der overige Uilen, en doet aan die der Kuikendieven denken. Zij voedt zich voornamelijk met muizen, en is derhalve
als een zeer nnttig dier te beschouwen. Zij eet intusschen
ook allerlei insekten, vooral waterjuffers en sprinkhanen.
Ofschoon zij een nachtvogel is, schijnt zg bij dag goed te
zien, en vliegt, wanneer men haar b. v. op de jagt opstoot
op grootere of kleinere afstanden in het rond.

DE KLIMVOGELS. SCANSORES.
Deze orde bevat vogels van een onderling zeer verschillend maaksel, die echter hierin met elkair overeenstemmen, dat twee teenen hunner pooten naar voren en
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twee nRar achteren gerigt zijn. Maar ook dit kenmerk is aan veelvuldige wijzigingen onderworpen: in den
regel is het de buiten teen , welke met den duim naar achteren gerigt is, bij de Soeroekoekoe's (Trogon) is het daarentegen de bionenteen welke deze rigting heeft; bij de
Muisvogels (Colius) is zoowel de buiten- als binnen- en
achterteen vatbaar voor eene draaijing in verschillende rigting; bij de Toerako's (Musophaga), kan de buitenteen van
achteren naar voren gedraaid worden; bij sommige 800rten
van verschillende geslachten ontbreekt de buitenteen geheel en
al, en er is zelfs eene afwijkende soort (Opisthocomus), bij
wie de rigting der teenen niet van die der overige vogels
afwijkt, en die niettemin tot de Klim- en wel tot de Koekoeks-vogels schijnt te behooren.
Een negatief kenmerk der Klimvogels is, dat men geene
soort kent met eenen gevorkten staart, welke in vele gevallen zelfs wiggevormig , min of meer verlengd is. Ofschoon
vele soorten klimmen, zijn er toch eene menigte, die dit niet
doen, terwijl vele andere vogels zonder zoogènaamde klimpooten, b. v, de Boomkruipers en Boomklevers, steeds en
voortreffelijk klimmen. Vele nestelen in holle boomen, en
leggen witte eijeren. Zij zijn over de geheele wereld verbreid.
De orde der Klimvogels bevat de volgende familiën:
1) de Papegaaijtm (PsittacUB);
2) de Toeka'l&" (Rhomphaato,);
3) de B-ukko', (Bucco);
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4) de s,.M~ (Piei);
5) de Jdarur'. (Gal6üla);
6) de Koeàd:-"fIeU (C'uculiai);
7) de M~ (Coli1l8);
8) de~. (7rogora).

VlUl deze worden echter slechts de twee volgenden in ona
werelddeel aangetroffen.

DE SPECHT-VOGELS. PICI.
Zij zijn onder de Klimvogels gekenschetst door hun n e
lange wormvormige, kleverige tong, waarmede zy
even als de miereneters, de insekten uit verborgene schuilplaatsen kunnen halen, en hun n en meestal reg ten, min
of meer beitelvormigen bek. Zij worden. behalve Australië, in alle werelddeelen aangetroffen.
Deze familie bevat drie hoofdgeslachten : de Spechten.
(Pieus), de Dwerg-spechten. (Picumnw) en de Draaihalzen.
(lyn:c).
DE SPECHTEN. PÎCUS.

Onder dit geslacht behooren a.lle Klim vogels, wier s la art
wiggevormig ia, en wier staartpennen puntig uitloopen, aaa:r binnen gekromd zgn en zeer buigbare en krach tige sc hac h ten hebben. Hun bek is
krachtig, meestal regt, van voren beitelvormig,
en al, afgehakt. De eironde aan den wortel van den belt
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liggende neusgaten zijn door kleine stevige vederen bedekt.
De vleugels zijn middelmatig en afgerond. De pooten zijn
kort, en de buitenteen is, wanneer zij niet ontbreekt, steeds
naar achteren gerigt. De tong is zeer lang, rolvormig, kleverig en loopt van voren in eene hoornachtige punt uit, die
aan weêrszijde met fijne, naar achteren gerigte wederhaakjes gewapend is: zij kan ver voorbij de punt van
den bek uitgestrekt worden, maar iu de rust liggen de lange
hoornen van het tongbeen geborgen in ecne vore, welke
over den schedel ~ot aan den bek of zelfs weder langs de
bovenkaak terugloopt.
De Spechten zijn bij uitstek gevormd, om te kunnen
klimmen, en bij dit bedrijf speelt de, bepaald daartoe, vooral
als steun, ingerigte staart eene groote rol. Zij klimmen met
groote behendigheid en met rukken, langs de boomen omhoog
en vliegen ook met rukken. Op den grond loopen zij huppelende. Sommige soorten komen ook op den grond, of leven
er grootendeels op: laatstgenoemden zijn echter allen uitheemsch. Sommige uitheemsche soorten voeden zich met
vruchten, velen eten ook harde boomvruchten, zaden, maar
vooral mieren en om deze te verkrijgen, verbrijzelen zij de
schors of zelfs het hout der boomen met geweldige slagen
van hunnen snavel, of halen die ook met hunne lange tong
uit de reten der boomen. Dit kloppen of hakken in de boomen geschiedt veelal met zulk eene schielijkheid, dat het
daardoor voortgebragte geluid eene r\l van aaneengeschakelde klanken (snorren genoemd) vormt en op groote af-
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standen gehoord kan worden. Men kan vele soorten lokken,
door dit kloppen met eenig hard voorwerp op hout, b. v.
de geweerkolf na te bootsen. Zij tasten bij voorkeur slechts
zulke hoomen aan, wier schors reeds min of meer los is,
en brengen derhalve' geen groote schade aan de bosschen
toe. Zij zijn daarentegen zeer nuttig door het gedurige wegvlOgen van, voor de bosschen, schadelijke insekten. Hun
atemgeluid is buitengewoon krachtig en wordt tot op groote
afstanden vernomen. Zij leggen hnnne 4 tot 5 glanzig witte
eijeren op molm in boomholen , die zij, tot dit einde, indien het noodig is, verwijden. Het zijn standvogels, die
echter, in de koude streken, buiten den broedtijd niet zelden
in het rond zwerven. De meest algemeene kleuren dezer
vogels zijn zwart, wit en groen, maar velen zijn, vooral
aan den kop, met roode vlekken versierd. Ons volk geeft
hno in het algemeen dikwijls de namen van Houthakkers of

Boomkloppers.
De Spechten worden overal gevonden, waar Klimvogels
voorkomen. Men kent omstreeks 200 soorten van dit gealacht.
Behalve de zes ook in ons land voorkomende soorten,
vindt men in het overige Europa nog de volgende: 7) Picu
kuconötu, van het oostelijke Europa en Siberië, een weinig
grooter dan de Bonte specht, kleur nagenoeg als bij den
Middelsten bonten specht, maar de geheele achterrug en
stuit wit; 8) de Drieteenige lIpecht (Picu tridactyllU), slechts
met drie teenen; bovenkop bij het mannetje geel, nagenoeg
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groot als de Bonte specb.t, en de hóofdkleuren zwart
en wit, zooals hij de overige Bonte spechten. Bewoont de
hooge gebergten en het noorden van Europa.
100

De Zwarte Ipeeh'. Pleu ..ardu.

p. 178, nO. 1. - TEHM. I, 890; 111, 280. Bun., Enl., 169. - N OZEH. en Snp, IV, 885 en 887.NAUM., pI. 181. - GOULD, pI. 225. - SUSEM., VII, pI. 5. Dryocopua martrua, HOIE, !sis, 1826, p. 977.
G eheele I en gte 16 tot 18". Vleu~els 8f'. Staart ruim 6*.
Oogen geel, bij de jongen lichter en veelal in het graauwe
overgaan de. Pooten graauwachtig. Snavel blaauwachtig Iwart.
Geheel zwart; maar, bij het mannetje de geheele bovenkop, bij het wijfje slechts het achterhoofd, hoog karmijnrood.
Dit is de grootste soort van ons werelddeel, waar zij
even als in Noord-Azië in de meeste streken, ofschoon nergens menigvuldig, aangetroffen wordt. Zij bewoont groote
bosschen, vooral sparrebosschen, en is in de gebergten
meer algemeen dan in de vlakke streken. In ons land werd
zij twee malen bij Twello gezieD; bij Groesbeek geschoten;
en komt, volgens MA&'l'INIiT, somtijds ook in de Meijerg
"an 's Hertogenboach voor. De nestholen , veelal één voet
diep, vindt men gewoonlijk op eene hoogte van 80 tot 60
en meer ",oaten van den pnd. Zij voedt Bich van allerlei
insekten en derzelver maskers, vQoral ook van mieren.
LINN.,
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De

sroeDe speeht. Pleu YlrÏdIs.

LINN., p. 175, nO. 12. - TBMM., I, 391 i lIl, 280. BUJ'PoN, Enl. 37l. 379. - NOZBM. en SEPp,I, 43 en IV,
374. - N.\UM., pI. 132. - GOULD, pI. 226. - GecinUl
riridiB, BOIE, bis, 1828, p. 316.
Geheele lengte 12". Vleugels ruim 6". Staart 4".
Oog b laa u w ac h ti g wi t j bij de jongen donkergrijs.
Bek en pooten donker loodkleurig. Bovensnavel aan de wor~helft geelachtig wit. De tong is langer dan bij de overige
inheemsche soorten, en kan nagenoeg een hal ven voet lang
uitgestoken worden.
Oud: Bovendeelen groen, op den stuit in hetgeele
trekkend. Onderdeelen bleek groengeel, van de borst
af met fl a a uwe, naar achteren met duidelijke halvemaan,ormige zwartach~ige dwarsbanden. Keel witachtig.
Teugels en oogstreek, zwart. De geheele bovenkop tO,t in deQ .. ek,hoog karmijnroQd. EeJe groote
knevelvlek, bij het mannetje rood, bij het wijfje
zwart. Groote slagpe.nnen donkerbruin, op de buitenvlag
met vele witte regelmatige vlekken. Staartpennen donkerbruin, met talrijke v.ale dwarsvlekken.
Jong: in het algemeen als de ouden; maar de grond.
kleur der onderdeelen lichter en witachtig, en digt
met donkerbruine vlekken bedekt, die aan de
keel en den hals overlangs. verder afwaarts dwars staan.
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Geen k nevelv lek. Boven d eelen m et tamelijk breede
vaal bru-in e dwars banden. BovenKop tot in den
nek rood.
De Groene specht is de meest algemeene der Europeaansche soorten. Hij wordt in het grootste gedeelte vau Europa en in het westelijke Siberië aangetroffen. Bij ons broedt
hij vrij algemeen, maar in de zee-provinciën is hij doorgaans in zeer kleiuen getale, of ontbreekt aldaar op sommige plaatsen geheel en a.l. Hij houdt zich bij voorkeur in
eikenbosschen op. Hij snort niet, en komt ook niet op het
kloppen af, waarmede men andere soorten kan lokken.
Hij voedt zich voornamelijk met mieren en derzelver poppen, en men ziet hem derhalve dikwijls aan den voet der
stammen of op den grond, waar hij met meer behendigheid. huppelende loopt dan de overige soorten. Men viudt
zijne 6 of 7, somtijds tot 9, witte eijeren in boomholen
op een boogte van 20 en meer voeten.
De .KIelDe poene speeht. Ple.. e.u.

I, p. 434, nO. 45. - Picus tJirïdi-can"",
u. W OLP, Ta.schen bucb, I, 120. - Tltllll., I, 893;
lIl, 281. - NOZEM. en SEPP, IV, 389. - NAUM., pI.
183. - GOULD, pI. 227. - GecinUl ca"UI, BOIE.
Geb eele 1engte 11 0. VI euge Is ongeveer SlO. Staart 8r'.
Oog g rijs; b ij deo u den, r 0 0 d g rijs. Kleur van 8navel en pooten als bij den Groenen specht.
GMEL., LINN.,

MEYER
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Heeft in het Rlgemeen veel overeenkomst met den
Gro en en sp ech t; maar hij is kie i n er; de kleuren trekken
meerinhetgraauwe,de kop en hals zijn geheel graanw
en de donkere vlekken der onderdeelen zijn tot de onderdekvederen van den staart beperkt; de k n e vel v lek is
• tee d szw art; de oog s t ree k is g r a a uw, en niet zwart;
het wijfje heeft in het geheel geen rood op den kop;
en bij het man netje is het rood tot het voorhoofd en
de kruin beperkt.
Deze Specht bewoont voornamelijk het oostelijke Europa
tot Zwitserland, wordt echter ook in eenige daaraan grenzende streken van Frankrijk aangetroffen. In Azië is hij over
een groot gedeelte van Siherië verbreid. In ons land komt hij
in zeer kleinen getale, en wel slechts in sommige grensprovinciën, voor, daar hij in Noord-Brabant en in het Groesbeeksche boscb werd waargenomen. In zijne levenswijze heeft
hij veel overeenkomst met den Groenen specht. De egeren
IUn aanzienlijk kleiner dan bij deze. 8oort.
Dé Bonte .peeht. Ple•• major.

In sommige streken van Noord·Holland EkBterapecht
genoemd.

L'épeiche.
LINN.,

p. 116,

nO.

18. -

TEMM.,

I, 395; In, 281. -'8

r
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NOZEII. en SEPP, IJ 41. - Bun., Ent 195 en 196. N.A.uJI., pI. 84. - GOULD, pI. 229. - SUSBJI. VII, pl8, fig. 1.
Ge h e e Ie I eng t e 9". V I eu ge Is 5". Sta art r u i m S',
Bek en pooten blaauwgraauw. Oog bij de JODgeD graau",
welke kleur bij oude voorwerpen, door het bruine iD bloed·
r 0 0 dovergaat.
Vederen driekleurig: zwart, wit en rood. Het
wit van de oDderdeelen en het voorhoofd Deemt dQor bet
kruipen tegen boomstammeD ,eelal eene vuile of rosachtige
tint aan; het rood is bij jonge voorwerpeD bleeker dan bij
oude. Onder-dekvedereD vaD deD staart eD on·
derbuik iD iederen leeftijd karmijDrood,Hetwijf.
je heeft anders geen roodj bij het oude maDnetje
is daarentegen de nek fraai roodj en bij de jonge voorw er pen van bei des ek s e D is zelfs d e geheele kr u i D
tot aan bet voorhoofd en den nek, rood.
Wit zijn het voorhoofd, de oog· en oorstreken ; eene
vlek aan weêrszijde van den hala; de overige onderdeelen
tot aan den onderbuik; de schoudervederen , en binnenste
groote en middel.te boven-dekvederen der vlengèls; drie dwarsrijen vlekken over de kleine, zes over de groote slagpen-,
nenj en de twee paar buitenste staartpennen. De overige
bovendeel en zijn, behalve het rood aan den kop van het
mannetje en de jongen, zwart; deze kleur vertoont zich ook
in de gedaante van dwarsvlekken op de beide paren buitenste staartpennenj vormt eene kne,elvlek, en klimt achter
het oor en over de schouders Daar den krop, waar zg aan

Digitized by

Google

88
weêrszijde eene, in het midden afgebrokene, kraag vormt.
De Bonte specht bewoont ongeveer dezelfde streken als
de Groene specht. Over zijne verbreiding in ons land geldt
hetselfde , hetgeen wij van den Groenen specht gezegd hebben.
Intusschen wordt hij somtijds in het najaar tot in het voorjaar, zoo als b. v. in 1856 tot 1857, tamelijk menigvuldig
en algemeen waargenomen. Hij voedt zich, behalve met in8ekten en derzelver maskers, ook met zaden, hazelnoten
en andere boomvrnchten. De noten klemt hij tU8schen de
boomschors, en beitelt de harde schaal met zijnen snavel
8tuk. Hij komt zelden op den grond. Het nest is als bij de
overige soorten, en de eij eren 4 tot 5, zelden 6 in getale,
lun zoo als van alle andere, glanzig wit.
De "'ddelste 'bonte specht. Plcu aedÏus.
LINN., p. 176, nO. 18. TEMM., I, 898; UI, 282. Bun., Enl. 611. - NOZEM. en SEPP, IV, 847. - NAuM.,
pL 134. - G.oULD, pI. 229. - SUSEM., VII, pI. 8, fig. 2.
Geheele lengte ·8'. Vleugel 4l'. Staart 2l".
Oog bruin, bij de ouden van het bruinrood tot het hoogroode overgaan de. Bek loodkleurig, aan den wortel lichter.
Pooten loodkleurig. In het algemeen, ook door de kleuren,
verwant met de voorgaande soort;maar kleiner;
de bovenkop van het voorhoofd tot in den nek bij de
beide seksen en in iederen leeftijd, rood,of.ehoon bij de jongen zeer flaauw; bet r 00 d van den 0 n de r-
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buik bleeker, op de zg den verloopende, en hier
door zeer smalle overlangsche strepen afgebroken.
Deze Specht bewoont in het algemeen dezelfde landen
als de Bonte specht, maar hij is overal minder gewoon.
In ons land werd hij eenige malen in Noord-Brabant en in
Gelderland, nabij de grenzen van Duitschland waargenomen. Hij houdt zich in bosschen op. broedt echter niet in
sparrebosschen. Hij heeft voor het overige. ten opzigte zijner levenswijze, de grootste overeenkomst met den Bonten
specht; zijne eijeren zijn een weinig kleiner.
De JOelae boa'" .pee"". Ple•• adaor.

L'Ipeickette.
p. 176, nO. ]9. - TEIIM., I, 899; 111, 288. en SEPP, IV, 857. - BuPI'., Enl., 596. - N.a..UM.,
pI. 186. - GOULD, pI. 281. - SUSEM., VII, pI. 8, fig. 8
en 4Geheele lengte 6". Vleugels Si". Staart 2t".
De kie ins t e van alle i n h e ems c heS p e c h ten.
Kleuren in het algemeen als bij den Bonten
specht; maar de middelrug wit, 'en zoo als de
witte schouderveders van zwarte dwarsbanden
voorzien. GeeD rood aaD den onderbuik en de
onderdekvederen van den staart. Kruin- bij het
wijfje witachtig, bij het mannetje rood. Geen
LINN..

NOZEM.
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zwarte halskraag. Zijden van het ligchaam, als bij
den Middelsten bonten specht, met smalle, overlangsche
strepen. Woonplaats en levenswijze als bij de beide voorgaanden.
Komt in het najaar op de vinkenbanen. Bij ons, in N oordBrabant en Gelderland broedende, ook in Groningen waar·
genomen. Eijeren veel kleiner dan bij beide voorgaande
soorten.
DE DRAAIHALZEN. ÏYNX.

De Draaihalzen hebben, zoo als de Spechten, ge won e
klimpooten, eene lange kleverige tong, en een en
regten, kegelvormigen bek; maar hunne vederen zijn
z a eh t, des taart p en n en zijn noch stevig noch puntig,
maar afgerond, de tong heeft geene wederhaakjes;
de neusgaten zijn spleetvormig, zonder borstelvederen en doorboren een week vlies. Het zijn vogels van
6 tot 7 duim lengte, hunne vederen zijn bruin
en gee lac h tig. g etJe halç e erd, en hun bek is korter
dan de kop.
Er zijn slechts een klein getal soorten van dit geslacht
bekend; zij hebben in het algemeen onderling veel overeenkomst, en zijn beperkt tot Europa, Afrika en het vaste
land van Azië tot Japan. Zij bewonen bosschen of enkele
boomen, vooral wanneer die langs het water staan. Zij
.liegen meest laag bij den grond en hunne vlugt is niet
schielijk. Zij klimmen niet, maar springen van tak tot tak
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of hangen, het ligchaam schuins gerigt, daaraan, om hun
voedsel te zoeken. Men ziet hen tot dit einde ook op den
grond komen. Zij leven van mieren en hare poppen. en ook
van allerlei andere. insekten en derzelver maskeR, die zij,
zoo als de Spechten, met hunne lange en klelVerige tong
van onder de boomschors halen. In het najaar eten zij ook
beziën. Het wijfje legt hare 6 tot 7 glanzig witte eijeren in .
boomholen op houtmolm, en zit bij het broeden zoo vast
daarop, dat men het D)et de hand kan grijpen. Deze vogels
hebben hunnen naam verkregen door hunne gewoonte, den
kop en hals schielijk in het rond te draaijen, vooral wanneer men ze in de hand houdt.
Er wordt in ons werelddeel slechts eene soort van Draai.
hals aangetroffen.

• e .raalhaill. Ï1DX torqlllUa.
Ook Mierenjager genoemd.

Der Wendekal8. Le torcol.
p. 172. nO.!. -TEHM., I, 403; lIl, 284. - Bun.,
Enl., 698. - NOZEM. en Sup, IV, 343. - NA,uH•• pl.
138. - GOULD. pI. 233.
Ge h e e I e Ie n g te
Vleugels 3t ". Staart 2-1-".
Oog geelbruin; bij de jongen grijsbruin. Bek el\ pooteo
bruingeel. Geen aanmerkelijk venchil in kleuren volgen. de
.ekse en den leeftijd.
LINN.,

6r.
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Grondkleur der bovendeelen grijs. min of meer in het
roestbruine overgaan de , vooral op de vleugels en het midden van den rug overal fijn met zwartbruin gespikkeld, ge·
marmerd en gevlekt: deze donkere kleur vormt op het mid·
den van den mantel verscheidene breede overlangsche strepen,
die op den nek zamenvloeijen, en op den staart vijf dwarsbanden vormen. Eene bruine streep boven de oorstreek. Slagpennen .met roestbruine dwarsbanden. Onderdeeleo grgsach.
tig wit, min of meer in het roestgele trekkende. Keel en
onderdekvederen van den staart met bruine dwarsstrepen,
overige onderdeelen met kleine bruine dwarsvlekken.
De Draaihals bewoont het grootste gedeelte van Europa
en het gematigde Asië tot Japan. In ons land behoort hij
onder de niet algemeeoe vogel., vooral in de zee-provinciën,
waar echter ook hier en dur enkele paren broedende waargenomen worden. Zijne stem is zeer schel en ver hoorbaar.
Hij voedt zich met allerlei inaekten en derzelver maskers,
vooral mieren. Men ziet hem dikwijls io de laagte en op
den grond. Hij broedt in boom holen , en legt 6 tot 9, zelden meer, glanzig witte eg eren

DE KOEKOEK-VOGELS. CUCÜLI.
Zij zijn onder de Klimvogels voornamelijk gek eos c het s t
door hunnen breeden en tamelijk langen, min
of meer afgeron den of trapsgewijze verlengden
ltaart. Zij hebben gewone klimpooten, maar de buiten-

Digitized by

Google

88
teen kan, bij velen, tér zijde of zelfs naar voren gedraaid
worden. De snavel is veelal korter, of even lang als de kop;
een weinig, ten minste tegen het einde, benedenwaarts gekromd, en hier veelal in eene eenigzins haakvormige punt
uitIoopend. Sommigen bereiken de grootte· van eene raaf,
andere zijn niet grooter dan eene museh. Zij worden in alle
werelddeelen aangetroffen, en voeden zich voornamelijk met
insekten en derzelver maskers of ook met vruchten.
Deze familie bevat de groote geslachten der Koe/toelrea
(Cucitlw), der Koelikoe'lJ (Coccyzw), der Takko'lJ (Saurothera) ,
der Malkoka'lJ (Pkoenicopkae'JIJ) , der Koerol'1J (Lepto.omw), der
VoorlJpelierlJ (ScytkröplJ), der Spoorkoekoeken (Centr~pw), der
Honigwi,jzerlJ (Indicator), der Ani', (Crotopkaga), der Toera·
ko', (Mwopkaga) , en misschien dat der Hoagin'. (OpitJtkoc~mw).
Van 1\1 deze geslachten wordt in ons werelddeel slechts
dat der Koekoeken aangetroffen, en ook van deze in het
algemeen slechts de gewone soort j ofschoon in het Zuidelijk Europa van tijd tot tijd eene tweede Afrikaansche soort
waargenomen werd: dit is CucUlw (Orcyl~pkw) glaftliar~w,
die gemakkelijk te herkennen is aan haren van eene groote
kuif voorzienen kop.

.

De Koekoek. (Jwc...... cÀ.ÖI'1l••

p. 168, nO. 1. - TBIrIM., I, 881; UI, 272. en SEPP, 1I, 118; IV, 827. - BUlP.,En1.811.pI. 127 en 128. - GOULD, pI. 240.

LINN.,

NOZBM.

NA Ulri. ,
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Geheele lengte ongeveer één voet. Vleugel
7! tot 8i". Staart 6".
Pooten lichtgeel. Bek, donkerbruin. Mond en tong
oranje. Oog, bij de jongen grijs, allengskens in
het roo d gele 0 vergaan d e. Staart zeer sterk afgerond.
Oud: Borst, hnik, onderdekvederen van de
vleugels en den staart wit; met vele zwartbruine
dwarsstrepeo, zoo als het oude wijfje van den Sperwer,
die echter op de onderdekvederen van den staart zeer enkel staan. All e 0 yeri ge de e I en g rijs: hetgeen echter
op den hals licht is, op den kop, den mantel en de vleugels in het bruine trekt, en op de staartpennen in het
zwarte overgaat Staart met ongeveer een twaalftal
witte dwarsvlekken, en wit aan het einde. Binnenvlag der slagpennen met witte dwarsvlekken. - De oude
wijfjes zijn minder zuiver van kleur dan de oude mannetjes.
Jon g: On derd eelen wi t ach ti g, met zwart br ui ne
d w a ra ban den. Boven de e I en z war tbr u in, de v ederen met witte zoomen, en niet zelden, vooral bij de
wijfjes, bovendien met roodbruine dwarsbanden. De
lichte vederzoomen en vervolgens de roode dwarsbanden verdwgnen allengskens en vroeger bij de mannetjes dan bij de
wijfjes, die somtgds dit kleed gedeeltelijk nog in den tijd
der voortplanting dragen.
De Koekoek wordt, met uitzondering der koudste stre-
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ken, in den zomer in geheel Europa en in het gematigde
Azië tot Japan aangetroffen. Hij verhuist in den nazomer,
komt eerst in het voorjaar terug, en wordt gedurende dien tus·
schentijd algemeen in Noord·Afrika waargenomen. Hij houdt
zich bij voorkeur in kleine bosschen op. Men ziet hem niet
zelden op de toppen der boomen, echter ook in de laagte,
op hekken, palen enz. zitten. H ij laat, meestal zittende met
hangende vleugels en den staart uitgebreid en een weinig
opgerigt, zijn stemgeluid. van hetwelk zijn naam ontleent
is, en op hetwelk niet zelden een lagchend geluid volgt,
hooren. De stem van het wijfje bestaat uit de eenige malen
herhaalde syllaben "wik." De Koekoek voedt zich voorna·
melijk met harige rupsen, wier haren men dikwijls aan de
binnenwanden van de maag gehecht vindt, ofschoon hij de
meesten door den bek weder opgeeft. In het najaar eet bg
ook beziën. Zijne voortplanting biedt, zoo als die van de
overige Koekoeken en sommige andere vogels, de alom bekende eigenaardigheid aan, dat het wijfje geen nest maakt,
'maar hare eijeren, in tusschenpoozen van ongeveer eene
week, een voor een, in de nesten van andere vogels legt,
en die door hen laat uitbroeden. Even zonderling is bet,
dat de, na evenredigheid zeer kleine en onderling buitengewoon in kleur en teekening verschillende eijeren, niet
zelden in laatstgenoemde opzigten overeenstemmen met de
eijeren der vogels, welke het pleegkind moeten opvoeden;
en om dit te verklaren, heeft men aangenomen, dat
ieder Koekoekswijfje egeren van eene bijzondere kleur legt,
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en ze in nesten brengt, wier eijeren in kleur met de
haren overeenkomst hebben. De Koekoek schijnt in po1,andrië te leven I en het getal mannetjes schijnt grooter te
zijn dan dat der wijfjes. Het wijfje legt haar ei op den
grond, neemt het vervolgens in de mondholte, en brengt het
100, gedurende de afwezigheid der ouders. in het door haar
reeds vroeger opgezochte vogelnest. onder de andere eijeren.
Eens uitgebroed, gaan, door de vraatzucht en grootte van
den jongen Koekoek, de eigenlijke jongen der pleegouders
gewoonlijk te niet of worden buiten het nest gedrukt. Wan.
neer de jonge Koekoek uitgevlogen is, trekt zich de eigenlijke moeder, die hem niet uit het oog heeft verloren,
lijner aan, en voltooit het werk der opvoeding. Het Koekoekswijfje legt haar ei in de nesten van allerlei vogels,
vooral zangvogels, zoo als rietzangers, kwikstaarten,grasmusschen en zelfs lijsters; men vindt het echter ook in dat
YID klaauwieren, meezen , groeners, kneuen, en somtijds zelfs
in die van eksters, vlaamsche gaagen, tortel- en woud~
duiven.
De fabel, dat de Koekoek in den winter in eenen Sperwer verandert, was reeds bij de oude Grieken in zwang.
Zij beeft haren oorsprong blijkbaar uit de omstandigheid
dat de kleuren van den Koekoek eenige overeenkomst met
die van den Sperwer hebben, en dat de Sperwers, nadat
de Koekoek verhuist is, beginnen in het rond te zwerven,
en bewoonde plaatsen te bezoeken.
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DE ROESTVOGELS. INSESSORES.
In deze orde kan men alle vogels brengen, welke Diet
onder de roof-, klim-, hoender-, strois-, stelt- en water·
vogels gerangschikt kunnen worden. Zij onderscheiden zich
van de roofvogels voornamelijk door het gebrek eener washuid en hunne niet of minder volmaakt tot het grgpen en
verscheuren van de buit geschikte pooten en snavel; vaD de
klimvogels, door de plaatsing hunner teenen; van de hoendervogels , door dat hunne pooten niet bepaaldelijk ingerigt
zijn tot het krabben in den grond, of dat zij geene weeke
huid aan den bek hebben. zoo als de duiven; van de strui..
ach ti ge vogels, door hunne volkomene vederen en de aanwezigheid van volkomene pennen in de vleugels en den
staart; van de steltvogels , door dat hunne schenkels van
onderen niet naakt z9n; en van de zwemvogels, door
dat hunne teenen vrij, of in andere woorden, niet door
zwemvliezen vereenigd zijn. Zij bieden, voor het overige, onderling zoo veelvuldige wijzigingen in vorm en maaksel,
dat het zeer moegelijk valt, algemeene kenmerken voor deze
orde op te geven. Zij leven op het land, en de meesten
kunnen met gemak op boomtakken zitten, (roe,ten in de
jagerstaal): van daar hun DaRm "roestvogels." Zij hebben
vier teenen, van welke de duim naar achteren en de drie
overigen naar voren gerigt zijn: slechts bij sommige gierzwaluwen zijn alle vier teenen naar voren gekeerd, terwijl
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bij eenige soorten, b. v. sommige uitheemsche ijsvogels, de
buitenteen ontbreekt. Hun voetwortel is van voren gewoonlijk met eene rij groote schilden bekleed, en deze zijn zelfs,
bg sommigen, tot één stuk zamengesmolten.
De Roestvogels zijn over alle werelddeelen, en wel in grooten getale, verbreid. Velen leven van insekten of wormen,
en deze voeden zich in het najaar veelal ook met beziën
of andere vruchten; anderen leven meer in het bijzonder
van granen, voeden echter hun.ne jongen niet zelden met
insekten op, en sommige mnschachtige vogels eten zelfs de
knoppen of jonge spruiten van planten; anderen zoo als b. v.
vele ijsvogels voeden zich van visschen, terwijl nog anderen,
b. v. de klaauwieren en kraaiachtige vogels ook op kleine
zoogdieren, vogels of kruipende dieren jagt maken.
Men kan deze orde in eene menigte familiën verdeelen
van welke echter v~len slechts als geslachten beschouwd
kunnen worden.

DE ZWALUW-VOGELS. HIRUNOINES.
Deze zeer natuurlijke familie wordt gevormd door de drie
hoofdgeslachten der Zwaluwen, der Gierzwaluwen en NachtIwaluwen of Geitenmelkers.
De voornaamste kenmerken van deze vogels zijn: eene wijd e
mondholte; een korte,van achterenbreede,platte, driehoekige bek, die van voren in eene meestal
gekromde punt uitloopt; lange,puntige,zeisvor-
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mig e vi e u gels, wier eerste, tweede of derde slagpennen
de langsten van allen zgn, en een groote eenigzins platte
kop en korte hals. De kleur der vederen biedt in het al·
gemeen geene aanzienliike verschillen volgens de sekse, het
jaargetijde of den leeftijd aan. Zij vangen en verslinden
hun voedsel, hetgeen in insekten bestaat, meestal
v 1ie gen de; en werpen de hardere deelen als balletjes we·
der uit. Sommige uitheemsche soorten eten, vooral in het
najaar, ook beziën of and~re vruchten. Sommigen zijn daganderen nachtdieren. De in de koude en gematigde streken
levende soorten brengen den winter in warme gewesten door.
DE ZWALUWEN. HIRUNDO.

De Zwaluwen zgn gekenschetst door hunne lange, zeisvormige vleugels, met tien slagpennen, van welke
de e e ra t ede la n g s t e is; door bun n en, aan het einde
uitgesnedenen of zelfs min of meer diep gevorkten,
uit twaalf pennen zamengestelden, staart en
hunnen van voren met eene rij schilden, slechts bij ééne
soort met vederen, bedekten voetwortel. Haar bek is klein
en driehoekig. De duim is steeds geheel naar achteren ge·
rigt. Hare vederen zgn glad aanliggend, en vertoonen niet
zelden op de donkere tinten eenen fraagen, veelal blaan·
wen metaalglans. Het zgn dag die ren. Hare vlugt is zeer
Bnel; zij brengen het grootste gedeelte van den dag vlie·
gende door, vangen en verslinden hlloar voedael en voeden
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hare jongen vliegende. Om uit te rusten, zetten zij zich op
takken, op gebouwen, of ook op den grond. Bij het zitten
heert bet ligchaam eene nagenoeg horizontale rigting. Zij
hebben eenen, bij velen aangenamen , zang. Men vindt haar
veelal gezellig, in opene streken. Sommige soorten maken
kunstmatige nesten, en gebruiken daartoe kleiachtige aarde.
In Europa zijn de Zwaluwen trekvogels. Enkele voorwer·
pen, door zwakte verhinderd te vertrekken en door de
koude verstijfd, hebben waarschijnlijk aanleiding gegeven
tot de aloude fabel, dat deze vogels eenen winterslaap heb.
ben. De Zwaluwen zijn, door het wegvangen van insekten
zeer nuttige vogels, die ook, vooral bij de landbouwers,
bescherming genieten.
Zij zijn over alle werelddeelen verbreid. In ons land werden tot nog toe .slechts drie soorten waargenomen. In het .
overige Europa vindt men, behalve deze, nog drie andere
IOOrten. Dit zijn Hirundo r.lttca cakirl'ca, een ras van onze
boerenzwaluw, met eene rosse borst, buik en onderdekvederen van den stflart, die in het· zuidoostelgke Europa en
Egypte voorkomt, maar zelfs op de Zwitsersche Alpen Bangetroffen werd. Hirundo Tuftla, van· Sicilië: grootte en staart
ongeveer als bij de boerenzwaluw j zwartblaauw, achterhal.
en achterrog roestbruin; stuit en onderdeelen witachtig ros,
de laatstgenoemde met fijne zwartbruine overlangsche strepen. Hirundo ruputn., in het algemeen op de oeverzwaluw
gelijkend maar grooter en de lltaart met eene rij witte
vlekken.
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De .oere. . .al..... Mlruado l'II.Itlca.

In Groningen Zwaalfje.
p. 848, nO. 1. - Hirundo dome,t'ïca, PLINIUS, X,
cap. 38. - TEMM. I, 427; lIl, 297. - NOZEM. en SEPP,
I, 81. - Bun., 548, fig. 1. - NAuM., pl. 145. - GOULD,
pl. 54. - SUSKM., 'VI, pI. 2, fig. 1. - Cercopi' rustica,
LINN.,

BOIE.

Geheele lengte 6! tot 7". Vleugels 4-}". Staart: middelste pen n en Ir; b u i ten ste pen nen 8i".
Het b u i ten I! te p a ars t a ft r t pen n e n s ter k v e rIe n g d. Poot e n n a a kt, grijsachtig zwart in het roodachtige spelende. Oog donkerbruin. Bek zwa~.
Bovendeelen en eene breede kraag over den
krop, metaalglanzig zwartblaauw, op de pennen
in het roetzwarte overgaan de. Voorhoofd en keel roodb r u i n. 0 n der d e e Ie n .van den kro paf wa arts, rosachtig wit. Iedere staartpen, behalve de beide
middelsten, met eene groote witte vlek in het
midden.
Bij de jongen zgn de tinten ftaauwer,; het wit der onderdeelen trekt sterk in het rosbruine, en de buiteupennen
van den staart krijgen eerst allengskens hare volle lengte.
De Boerenzwaluw bewoont. geheel Europa en het geheele
gematigde Azië tot Japan. Zij komt tot ons in het begin
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van April en trekt tegen het begin van O"tober wederom
weg. Men viÎldt haar, gedureude dezen tijd, in de geheele
noordelijke helft van Afrika. Slechts zelden komt zij later dan
gewoonlijk aan, zoo als dit b. v. in het voorjaar van 1857
het geval was, toen de meesten eerst in de tweede helft
van April op hare standplaatsen verschenen. In het najaar
trekken zij bij nachttijd weg, en vliegen alsdan minder hoog
dan in het voorjaar, wanneer zü over dag trekken. Zij wordt
in ons geheel land in grooten getale broedende aangetroffen. Zij kiest tot woonplaats allerlei gebouwen, voornamelijk
stallen, nestelt echter, in onbewoonde streken, in holen van
rotsen. Haar zang is aangenaam. Zij bevestigt haar, uit aarde
en stroohalmen gevormd, van buiten ruw, inwendig met
vederen bekleed nest, aan balken of hoeken binnen in de
gebouwen: het heeft de gedaante van eenen hollen, door
midden gesneden kegel. Hare 4 tot 6 eijeren zijn langwer.
pig en wit met bruine, paarsche en grijze vlekken. Zij
broedt jaarlijks twee malen.

De Huiszwaluw. Hll'1lndo urhïca.

Ook Melk8laartje. In Groningen Hui8zwaalf.
LINN., p. 344, nO. 3. - Hirundo lagop'6da, PALLAS, Zoogr.
I, p. 532, nO. 156. - TEMM., I, 428; 111, 300. - NoZiJl. en SEPP, IJ 84. Bun., Enl. 54, fig. 2. - NAUM.,
7
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pI. 145. Ckelida",

GOULD, pI. 54. -

SUSnl., VI, pI. 1, fig. 1.-

urb~ctJ. BOIE.

Van alle overige Zwaluwen onderscheiden
door hare met witte vederen bekleede voetwortels en teenen.
Snavel zwart. Oog donkerbruin. Sta art ta mei ij k die p
gevorkt.
Geheele lengte 5". Vlengels 4". Sta art: bin n en p e nnen I!"; buitenpennen, nagenoeg 2!N.
Onderdeelen en stuit zuiver wit. Overige dee1en z war t b I a a uw, op de vleugels en de staartpennen in
het roetzwarte overgaande.
De Huiszwaluw bewoont Europa en het gematigde Azië
tot Japan. In ons land is zij op vele plaatsen nagenoeg even
algemeen als de Boerenzwaluw. Zij komt later tot ons en
trekt vroeger weg dan deze. Haar stemgeluid bestaat in enkele. scherpe toon en , en het gezang van het mannetje is
zeer eentoonig en eenvoudig. Zij wordt gewoonlijk bij boerenwoningen aangetroffen, broedt echter ook in steden b. v.
in Groningen. Zij vliegt veelal tamelijk hoog. Haar nest is
aan de buitenzijde van gebouwen geplakt, eu men vindt er
veelal verscheidene digt bij elkander, mllar steeds zoo aangebragt , dat zij voor den regen beschermd zijn. Het heeft
de gedaante van eene holle halve kogel, met eene naauwe
ronde opening tot ingang; het is groot en van klei gemaakt. Hare 4 tot 6 eijeren zijn wit van kleur, en slechts
toevallig met roode of bruine stipjes.
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De Oeyerzwal1lw. RIr1Indo rlparla.
Ook Aard-, Duin., Zand- en Waterzwaluw genoemd.

LINN.,

p. 844,

nO.

4. -

TEMM.,

I, 429; 111, 800. -

BulP., Enl. 548, 2. - NOZEM. en SEPP, I, 85. - NAuM.,
pI. 146. - GOULD, p1. 58. - Cot!Jle riparta, BOIE.
Geheele lengte 5/1. Vleugels 4t/l. Sta a rt: bin n e np e n
Den 1î"j buitenpennen 2/1.
S ta a rt si e c h tB wei n i g g e v 0 r k t. Pooten naakt,
roodachtig zwart. Snavel zwart. Oog donkerbruin.
Bovendeelen en een kraag over den krop, grij sachtig bruin, in het rosachtige spelende. Overige deelen wi t.
De Oeverzwalnw is over geheel Europa en het gematigde
Azië verbreid. Zij wordt bij ons overal en gezellig broedende
gevonden, waar de grond los en sterk hellende is; b. v. in
de zanderijen der duinen, aan de kanten van dijken, in
groote aschboopen enz. Zij krabt in de wanden holen van
verscheidene voeten diepte, en legt in het verwijde einde
daarvan, op vederen, 5 tot 6 kleine witte eijeren. Haar
stemgeluid en zang zijn zachter dan die der Huiszwaluw,
maar met deze te vergelijken. Zij komt eerst in de maand
Mei tot ons, en trekt reeds in Augustus weder weg. Zij
broedt slechts eenmaal.
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DE GIERZWALUWEN. CYPSELUS.

Zij hebben onder aUe Zwaluw-vogels, de langste en meest
Jeisvormige v leu gels; deze reik en steeds ver 0 ver
de middelste pennen van den staart heen; en zij zijn
van 10 si a g pen n en voorzien, van welke de eerste even
lang als of korter is dan de tweede. De staart is niet zei·
den gevorkt. De mondholte is zeer ruim, maar de
bek zeer klein. De oogen zijn groot. De voetwortels zijn zeer kort en somtijds met vederen beo
dekt. De achterteen is bij sommigen, zoo als b. v.
onze soort, zijd eli n g sin g e plan t, en kan naar voren,
maar niet naar achteren gerigt worden. De nag e Is zgn
zeer krom en scherp. Zij hebben veelal eenvoudige
kleuren. Zij v li e gen u i te t e ken d I met eene buitenge·
wone Bchielijkheid, en nagenoeg den geheelen dag door;
maar zij kun n e nni e t I 0 0 pen 1 e n veelal, wan nee r
zij op den grond geraken, niet weder opvliegen.
Zij houden zich daarentegen met gemak aan loodregte mu·
ren, planken- of rotswanden vast. Haar voedBel bestaat uit
allerlei vliegende insekten. Hare stem is Bchel en zij zingen niet. Zij neBtelen in Bpleten van muren of rotsen of
ook in holle boomen, en hare eijeren zijn wit van kleur.
Zij zijn over den geheelen aardbol verbreid.
In Europa worden slechts twee soorten van dit geslacht
aangetroffen. De gewone soort komt ook in ons land voor;
maar de tweede, Cgp,. melba, die grooter, bleeker van kleur
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en op den buik wit is, bewoont het zuidelijk Europa tot op
de Zwitserache Alpen, en zells sommige streken van GrootBrittanje.
De Glerswalu.w. {lJp.ellU apu.••

Ook SteetlZ'Waluw, ToretlZ'Waluw, Haker en Steenkrijter
genoemd.

Le martinet.
ILLIGER, Prodr., p. 230. Hirundo apUB, LINN., p.844.,
nO. 6. - Micropua m"rartUB, MEYER en Wou, Taschenb.,
I, 281. - Tnu,., I, 434; lIl, 303. - Bun., Enl. 542,
fig. 1. - NOZEM. en SEU, I, 37. ~ NAuM., pI. 147. GOULD, pI. 53, fig. 1.
Geheel e len gte, ongeveer 7". VI eu ge Is, ru i m 6".
Staart: binnenpennen I!,,; buitenpennen, nagenoeg 3".
Voetwortels met vederen bekleed. Achterteen
zijdelings en naar voren gekeerd. Behalve de
witte keel, geheel roetzwart, met eenen groenachtigen weêrschijn. Sta art ge v 0 r k t. Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten lichtbruin.
Jong: de vederen met lichte zoomen.
De Gierzwaluw is een in nagenoeg geheel Europa en het
gematigde Siberië, behalve KamtRchatka, gemeene vogel. Zij
nestelt algemeen in ons geheele land, in de spleten van hooge
gehouwen, vooral torens, oude muren en rotswanden. Bij ons
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komt zij in het begin van Mei aan. en trekt reeds tegen
het einde van Augustus, bij nachttijd, weder weg. Zij overwintert in de noordelijke helft van Afrika. Haar nest bestaat uit met haar speeksel aaneengehechte stroohalmen,
en bevat 2 tot 4 witte eijeren. Zij broedt slechts eenmaal
DE N.A.CHTZW.A.LUWEN. C.A.PRIMULGUS.

De Nachtzwaluwen ook Dagslapers en gewoonlijk Geitenmelker, genoemd, zijn Zwaluw-"ogels, die eene nachtelij kei e v eu s wij zeen za c h t e v eder e n hebben; wier
kop en oogen zeer groot zijn; en wier vederen met
allerlei zachte kleuren, vooral bruin, grijs, ros en
ook wit, zoo als bij vele Uilen en Uil- of andere Nachtvlinders, fijn gemarmerd zijn. Haar mondopening
is b u i ten ge w 0 0 n wijd, en tot achter de oogen gespleten.
Aan den wortel van den bek, zitten bij velen, stijve en lange
borstel vederen. De kop is van boven plat en min of meer drie·
hoekig. De slagpennen, tien in getale, zijn. naar evenredigheid, korter dan bij de Zwaluwen en Gierzwaluwen, en de
tweede slagpen reikt gewoonlijk over de eerste en derde heen.
De staart, bij de meesten afgerond, zelden wiggevormig of gevorkt, steekt gew90nlijk achter de vleugels
u i t. De voetwortels zijn van voren met schilden, niet zelden echter gedeeltelijk met vederen bekleed. De teenen lijn
kort, ende nagel van den middelteen is veelal, bij de volwassene voorwerpen, ingekorven. Sommige uitheemache soorteD
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hebben de grootte van een kraai; andere slechts.ue van eene
Gierzwaluw. Haar stemgeluid is eepvoudig.
De Nachtzwaluwen leiden eeue nachtelijke levenswijze;
de uitheemache soorten zonder borstelharen om den snavel,
vliegen echter ook, wanneer de hemel betrokken is, bij dag
rond. Deze vogels zijn, met uitzondering van de zeer koude
streken, over den geheelen aardbol· verbreid. Zij houden
zich op vlakten of op opene plaatseD in bosschen op, vooral
waar de grond met gras, kruiden of struiken begroeid is.
Over dag liggen zg aldaar, op den grond verscholen, te
rnsten, en vliegen 'savonds laag daarover heen, ten einde
hunnen buit te vangen, die voornamelijk in allerlei, veelal
groote nachtvlinders, echter ook in torren en andere insekten bestaat. Zij zetten zich echter ook op boomtakken.
Eenige uitheemsche soorten leggen ook hierop of in boomholen hare eijeren, maar alle overigen nestelen, zoo als de
onze, op den grond. De meesten leggen slechts 2 gevlekte
egeren.
Vele nieuwere natuuronderzoekers scheiden de N achtzwa.
luwen met de Gierzwaluwen van de Zwaluwen af, en brengen deze onder de Zangvogels, beide eerstgenoemden onder
de Spechtvogels.
In Europa worden slechts twee soorten van dit geslacht
Wlgetroft'en, van welke de eene Capr. ruficollis in het zuidwestelijke gedeelte van Europa en in Noord-Afrika leeft,
en zich VIUl de onze vooral door hare lichte, rosse kleuren
ondencheidt. De onze is
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.+
De Nachtzwal..... (laprllDuJ. . . europae...

Gewoonlijk Geitenmelker, ook Dagslaper, Schapenmelker,
Nachtratel, Ratelaar en Vliegende pad genoemd.

Der Ziegenmelker. L'engoulevent. The Goatsukker.
LINN., p. 846, nO. 1. TEMM., 1,436; IV, 304. - Bul'l'.,
EnJ., 193. - NOZEM. en SEPP, I, 40.-NAuM.,pl148.GOULD, pI. 51.
Geheele lengte 10 tot 11". Vleugel ongeveer
7}". Staart 5".
Staart afgerond. Bek zeer klein, roodachtig
z war t. Oogen donkerbruin. Pooten roodachtig grijs; voetwortel van voren met 8childen, nàar boven met vederen bekleed. Nagel van den middelteen bij oude voorwerpen, kam ach tig in gek 0 r ven.
On derdeelen van den krop afwaarts, wi tae htig r08, met golvende bruinzwarte dwarsstrepen. Grondkleur der overige deelen grij nch tiR
bruin , geheel met fij ne bruin zwarte goh end e
dwarsi ij n en gemarmerd. Op de 8taartpennen donkere dwars banden; op den boven,kop, rug en de
8choudervederen, bruinzwarte lengtevlekke~
Achter den mond aan weêrszijde van de keel en den nek,
en op de 8choudervederen lichte vlekken; op de bniten-
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.te groote slagpennen lichte dWBI'IIbanden. Bij het wijfje de
lichte tinten rosachtig, bij het man net j e witachtig, en
bovendien eene groote wi tte vlek aan het einde
der beide buitenste staartpennen en aan de binnenvlag der groote slagpennen.
Onze Nacht~aluw bewoont in kleinen getale het grootste
gedeelte van Europa, en het gematigde Siberië. Zij brengt
het koude saizoen in Noord-Afrika door. Zij houdt zich bij
voorkeur aan opene plaatsen in sparrebosschen op, en wordt
aldaar, ofschoon zeer enkel, in ons geheel land aangetroffen. Zij slaapt over dag in het gras op den grond zittende;
.liegt des avonds en bij maneschijn, op de vrije plaatsen
en langs de paden, om nachtvlinders en torren te vangen;
blaast, wanneer men haar vangt, als de Uilen; zet zich,
gedurende den paartijd, dikwijls op dorre takken en laat
alsdan een snorrend geluid hooren; en legt hare 2, witachtige met blaauwachtig en bruin gevlekte eijeren, in eene
holte van den grond, die de plaats van nest vervangt.

DE KRUIP-VOGELS. CERTOÏAE.
Hen kan onder dezen naam de vogels vereenigen , . welke
in hunne levenswijze min of meer volmaakt met ons Boomkruipertje overeenstemmen. Het zijn kleine vogels, welke
de oude wereld en Noord-Amerika bewonen, terwijl zij in
Zuid-Amerika vervangen worden door de Stijgvogels (Afttl6.Ylu). Hun bek, die in lengte min of meer den kop even-
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aart, is veelal priemvormig, zwak en gekromd; bij
sommigen (de Boomklevers) echter krachtiger, regt
of zelfs eenigzins opwaarts gebogen. De mi d del m at i ge
vI eu gels zijn van ti en slagpen n en der eerste orde
voorzien, van welke de eerste zeer kort is, terwijl gewoonlijk de vierde langer is dan de everigen. De
voetwortel is middelmatig, aan de zijden met één
schild, van voren met eene rij schilden bekleed. De
buiten- en middelteen zijn aan de wortels vereenigd; de
ach terteen is lan g en krachtig; en aUe t een en zijn
met g r oot een st e r k gek rom den a gels gewape.nd.
De sta art, uit twaalf pennen zamengesteld, is bij s 0 mmigen tamelijk kort en zeer weinig afgerond; hij
anderen (de Boomkruipers), zijn de staartpennen
verlengd, hard, zeer puntig en dienen, even als dit
bij de Spechten. plaats heeft, om het ligchaam bij het klimmen te ondersteunen. Deze vogels zoeken hun voedsel, hetgeen in allerlei insekten en derzelver maskers,zoowel al. in
zaadjes bestaat, aan boom en of rotsmuren, en klimmen met
groote behendigheid langs deze vlakken. Zij nestelen ook in
de holen of reten van hoomen en muren. Het zijn standvogels, die echter in den winter, door gebrek aan voedsel
genoodzaakt, op grootere of kleinere afstanden van hunne
broedplaatsen rondzwerven.
Deze familie bevat de geslachten der Boomkruiper. (OerlAaG);
der Klimmer. (7ichodrèSma) en der BoomklerJer. (Bitta). Zij
lijn alle drie in Europa vertegenwoordigt. maar die der
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Klimmen, welke op de gebergten van Zuid-Europa en
Midden-Azië beperkt is, wordt niet in ons land aangetroffen. De soort .an ons werelddeel, 7ichodr{$ma mwärta, heeft
eenen zwakken gekromden snavel zoo als ons Boomkruipertje; maar haar staart is kort en zonder puntige schachten, en zij
is dadel.ijk te herkennen aan bare grijze tinten, en de fraai roode
kleur, welke hare vleugels grootendeels inneemt. Zij wordt
op de Alpen van Zwitserland en andere hooge gebergten van
Zuid-Europa, aan steile rotswanden aangetroffen, zwerft echter in den winter rond, en komt somtijds in de steden,
(h. v. Weenen) , waar men haar alsdan langs de huizen
.iet opklimmen.
DE BOOMKRUIPERS. CERTHU.

De Boomkrnipen zijn vooral gekenschetst door hunnen
verlengd en w igvormigen staart, wiens pennen
krachtige schachten hebben en puntig nitloopen.
Bon snavel is ongeveer zoo lang als de kop, zwak,
p ri e m v 0 r mig en gel ij kma t j g in het oog loopend gekro m d. De digt bij het voorhoofd geplaatste neusgaten zijn
spleetvormig en gedeeltelijk door een vlies overdekt. Zij 1even op boomen, klimmen zeer behendig langs dezel.
ve_ en steunen daarbij met den staart op den stam
of de takken. Zij nestelen in gaten van boomen en zwerven in den broedtijd, somtijds tot kleine troepen vereeDigd, rond. Men kent slechts een klein getal soorten vau
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dit geslacbt, hetgeen op Europa, Noord-Amerika, het
noordelijk- en Midden-Azië schijnt beperkt te zijn.
In on8 werelddeel wordt slechts eene soort aangetroffen,
die bij ons voorkomt. Deze is
.et Boomkruipertje.

"enhl......01......

In Holland ook het Grijze IaotItIpeMlje genoemd.
Der Baumlatifer. 14 grimpereau. TI&e

Cr~.,.

LnfH., p. 184, nO. l. - TEMM., I, 410; lIl. 288.
Bun., EnJ. 691, 1. - N OZBK. en SuP. I, 59.
NA.UM.,

pI. 140. -

GOULD,

pI. 237.

2r.

Geheele lengte 5". Vleugels 2!". Staart
Oog geelbruin. Bek donkerbruin. Pooten en wortel van
den snavel bruinachtig geel.
On derdek vederen van den staart rouch tig_
o ver i ge 0 n der de e Ie n na de ruijing wit, maar later
gewoonlijk door het wrijven aan de boomstammen vuil witachtig grijs. Eene donkerbruine streep over de teugels tot op
de ooratreek. Eene witte streep boven het oog. Hoofdtint der bovendeelen grijsachtig ros, de vederen, behalve
die aan den stuit, met witacbtige, zwart omzoomde overlangscbe strepen. De zwartachtige slagpennen met breede
lichte dwarabanden en witachtig aan het einde.
Bij de zeer jonge vogels i. de bek nog buitengewoon
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kort; en verkrijgt eerst allengakens zijne geheele lengte.
De grootte van dezen vogel. de lengte van den snavel
en ook die der nagels biedt. volgens de voorwerpen. min
of meer in het oog vallende verscbeidenheden. Op diergelijke afwijkingen zijn gegrond C. brachydactyla, BREHK.
C. Natteren, BONA.PA.RTB en C. Co,tae. BA.ILLY.
Het Boomkrui~rtje bewoont de boomrijke streken van
geheel Europa en Siberië, en behoort in ons land overal
onder de gewone vogels. Hij is bij iedereen bekend door
zijne gewoonte, met rukken de boomstammen opwaarts te
klimmen. of ook langs zijtakken te kruipen, en zoodra hij
merkt dat hij gadegeslagen wordt, aan de tegenovergestelde
zgde verder te klimmen. Zijn stemgeluid bestaat uit de verscheidene malen herhaalde syllabe IItsieh/' en zijn zang is
gerekt. maar zeer eentoonig. Hij is niet schnw; slaapt in
holen van boomen. en voedt zich van allerlei insekten en
derzelver maskers. en somtijds ook van kleine zaden. Men
vindt zijn nest. jaarlijksch tweemaal, in de holen of diepe
reten van boomen of zelfs van het houtwerk der gebouwen:
het is eenvoudig, uit vezels van boombast gemaakt en
veelal met vederen bekleed; het bevat 8 tot 9, bij het
tweede broedsel een kleiner getal. witachtige, van bruine
stippen en grijsachtige vlekken voorziene egeren. Na den
broedtijd tot in het volgende voorjaar zwerven zij, in kleine
troepen, rond, en men ziet hen alsdan niet zelden in gezelschap van Meezen of Goudhaantjes. Het zijn stille, weinig 8chuwe, en zeer nuttige vogeltjes.
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DE BOOMKLEVERS. BITTA.

De Boomklevers zijn onder de Kruipvogels, gekenschetst
door hunnen korten, een weinig afgeronden staart;
door hunnen krach ti gen, regten, of een weinig, en
min of meer hoekig, naar boven gebogenen, spechtachtigen snavel, die een weinig korter is dan
de g r oot e kop; door hunne rondachtige, met eenige
borstelvedertjes overdekte neusgaten, en door hunne tinten,
die op de bovendeelen meestal blaauwgraauw. op
de onderdeelen wit of rosachtig zijn. Hunne vederen
zijn zacht en los, nagenoeg als bij de Meezen, en daar zij
met hunnen snavel in de boomschors hakken en zelfs al·
lerlei boomzaden openbeitelen, worden zij in Duitschland
veelal Spechtmeezen genoemd. De grootsten evenaren in
grootte eene musch of leeuwerik. Zij I e ven 0 pbo 0 men
of rots en, langs wier stammen. takken of wanden zij in
alle rigting,en klimmen. Zij voeden zich met insekten
en derzelver maskers en ook met allerlei zaden. Deze vogels worden in Europa. Azië, Australië en Noord-Amerika
aangetroffen.
Wij hebben in ons land slechts de volgende soort:
De "o_ldeyer. .IU. eaeal•.

Ook BlaauwBptcht en in Gelderland BralJandertje genoemd.

Der Kleiber. Le torchqKJt. 7'he Nutl&atcA.
l\bua en WOLn. Taschenbuch, I, 28. -
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407; lIl, 285. - Bun., Enl., 628, fig. 1. - NOZEJI. en
SEn, V, 481. - N Ä UM., p1. 189. - GOULD, pI. 284.
Geheele lengte ó!". Vleugels 8f'. Staart lt".
Bek regt, bla au wachtig, naar voren in het zwarte
overgaan de. Pooten geelachtig bruin. Oog bruin.
Bovendeelen blaauwgraauw, op de vleugels in het
zwartachtige trekkende. S 18 art pen ne n, met uitzondering
van het middelste paar, zwart; maar aan de punt grijsachtig en voor deze, op de binnenvlag, met eenen bree·
den witten dwarsband. Eene zwarte streep loopt
aan weêrszijde van het voorhoofd, door de oogen, tot
langs de zijden van den nek. Onderdeelen roestkleurig; maar op de keel en de oorstreek witachtig, aan
de zij den van den ro mp rood bruin, en de 0 nderdekvederen van den staart in het midden wit,
aan de zij den bruinrood, bij het wijfje echter roestkleurig. De jongen hebben flaauwere tinten dan de ouden.
De Boomklever wordt in geheel Midden-Europa aangetroffen, schijnt echter in ons land tot de flan Duitschland
grenzende provinciën, beperkt te zijn. In sommige streken
van Gelderland is hij vrij algemeen. In Groningen komt hij
zelden voor. Zijn plaats wordt in bet Oeral-gebergte, den
Caucasus, Klein-Azië, zuidelijk- en Midden-Scandinavië
vervangen door een ras, (Sitta europaea, LINNÉ, of Sitta
uralemiB, LICRTENSTEIN of S. ariattca TEMM., in GOULD en
Sitea ,eric~a TEMM.), hetgeen zich van onzen gewon en Boom·
klever daardoor onderscheidt, dat de rOS8e kleur der onder·
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deelen door wit vervangen wordt. Daarentegen wordt in
Dalmatië, Syrië en het Oeral-gebergte eeDe andere soort,
(SUta uralemis, L1CBTENSTEIN of S. ruputm, CA.NTB. of S.
rUfeBCenB, TE..... in GOULD) , aangetroffen, die grooter is
dan de overigen, op de oDderdeelen tot aan den buik wit,
en den buik zoo als ook de zijden van deD romp en de
onderdekvedereD van den staart eenkleurig vaal roestbruiD
heeft; die op rotsen en niet op baomen leeft j eD eeD kalebas-vormig, aaD steile rotswanden gehecht nest, met eeneD
zijdeliDgBchen ingang, maakt.
ODze Boomklever bewoont allerlei soorten vaD bosscheD.
Na deD broedtijd zwerft bij somtijds met allerlei andere vogels, zoo als Meezen, Boomkruipertjes eDZ., rond, en komt
alsdan zelfs in dc tuinen bij de woningen. Hij klimt zeer
behendig en in alle rigtingen, hetgeen de SpechteD en Boomkruipers niet doen. Hij verduurt de gevaDgenschap zeer
goed, en heeft, zoo als sommige Papegaaijen , de Muisvogels •
en andere soorten, de gewoonte, haDgende, met den kop
naar beDeden gerigt, te slapeD. Hij voedt zich met iDsekteD
eD hunne maskers, eet echter ook allerlei boomzaden , zelfs
hazelnoten. klemt die tusschen de reten van boomen, en
breekt ze, veelal den kop benedenwaarts gerigt, of bewaart
ze ala winter-provisie. Zijne Item ia echel. Hij maakt zijn
nelt iD boomgaten , wier opening, behalve een rond gat
tot ingang, hij met kleiaarde zoo vast digt maakt, dat men
Ie niet met de hand kan opeDbreken. Zijne eijeren, 6 tot 9
in getal, zijn wit met roode vlekjea; het neat bestaat eeu-
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,oDdig uit eene laag van dorre bladeren of stukjes boomschon.

DE WINTERKONINGEN. TROGLÖDYTES.
De Winterkoningen zijn, in vele opzigten, als een op
zich zelf staanden vorm van vogels te beschouwen, welke,
ten minste in ons werelddeel, geene nadere aanverwanten
heeft. Het zijn zeer kleiDe, bruiDe met donkerbruin
dwarsgestreepte vogels; met zeer korte en. afg erOD d e
vleu gels; eenen afgeroDden staart, die meestal opgerigt gedrageD wo rd t; eenen dunDen, eIs v ormige D, eeD i g z i DS gek rom d e D bek, die korter dan of even
lang is als de kop.; met spleetvormige neusgaten.; mi 'd d e 1matig hooge en tamelijk krachtige pooten, wier vier
teeneD met kromme nagels gewapend zijn; die zich voornamelijk met insekten eD derzelver eijeren en maskers voeden;
staDdvogels ZijD; zich bij voorkeur in struikeD of laag hout
ophoudeD; het liefst digt bij den grond blijven, waar zij
zeer behendig door digt begroeide plaatsen kruipen of vaD
den eeneD tak op den aDderen springen; die slechts op kleiDe
arstanden vliegen, en wier vlagt log en Diet schielijk is; die
Teelal een, voor hunDe grootte, buitengewoon luid gezaDg
hebben.; groote, bolvormige, van eeD zijdelingsche opening
tot ingang voorzieDe DesteD makeD, en een aanzieDlijk getal eijereD leggen. Er bestaat geeD of weinig verschil van
kleur volgeDs de sekse, het jaargetijde en den leeftijd.
8
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Behalve onze 100rt, de eenige van onl werelddeel, worden er in de oude wereld slechts nog eenige in Nipaul gevonden. Al de overigen komen in Amerika voor.
De WlnterkoDla&. Tro&lod)'tes europae...

Gewoonlijk Klein-Jan genoemd.
Der Zaunkönig. Le roitelet. The Wren.
Dict. T. 84, p. 511. - Motacilla tr'öglodytu,
LucN., I, p. 887. - Sylvia troglodytu, LUB., Index, T.
2, p. 547. - TJilM., I, 288; 111, ]60. - Bun., Enl. pI.
65, fig. 1. - NOZEM". en SEPP, 11, p. 112. - NAUM"., pl.
88. - GOULD, pI. 180.
Geheele lengte 8f". Vleugels, nagenoeg 2 6 •
Staart lIlt.
Sn a vel don k er b r u in, aan zijnen wortel vleeacbk1eurig. Oog bruin. Pooten bruinachtig vleeschkleurig.
Zeer kennelijk aau zijne geringe grootte, grooteD
kop, priemvormigen, een weinig gekromden snavel, die korter is dan de kop; aan zijDen opgerigteD
• t a art, en b r u i nek I e u r.
Bovendeelen geelachtig bruin, hetgeen, vooral op
vleugels en staart in het roodbruine trekt, en hier van vele
zwartachtige dwarsbanden voorzien is. Een streep boven het
oog, keel, krop en borst in het midden zeer licht vaalVJEILLOT,
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bruin. Buik, zgden van den romp en onderdekvederen van
den 8taart, bruin als de bovendeelen, maar met zwartachtige gegolfde dWlU'88trepen. Op de dekvederen der vleugels en de onderdekvederen van den staart, kleine ronde,
witte vlekken.
De Winterkoning bewoont Europa en het gematigde Siberië tot Japan, waar hij evenwel, zoo als dit ook met «le
voorwerpen van het heete Europa plaats heeft, meestal,
vooral op de onderdeelen donkerder van kleur is dan gewoonlijk. Hij komt ook overal in ons geheel land, tot in
de tuinen, middeu iu de steden, voor. Hij houdt zich gaarne
in de uabgheid van het water, vooral van slooten, op,
waar men hem veelal, digt bij den grond, in hakhout of
struiken ziet rondkruipen eu behendig van eenen tak op een
auderen ziet springen. Iutusschen klimt hij ook tot in de
toppen der boom en , en . laat niet zelden van daar zijnen
aangenamen , buitengewoon krachtigen, fluitenden zang hooren. Zgn loktoon is scherp en gerekt. Hij is zeer levendig
van aard, maar zgne vlugt is eenigzins moeijelijk , en hij
vliegt slechts tot op kleine afstanden. Hij is een standvogel, die echter, in het koude jaargetijde, zijne broedplaats
niet zelden verlaat, en op kleine afstanden gezellig rondzwervende, zijn voedsel elders gaat zoeken. Hij is ongevoelig voor de koude; verkiest schaduwrgke plaatsen; verschuilt
zich dikwijls bg gevaar, en kruipt dan gaarne in holle
boomen I of andere holen. Hij voedt zich met allerlei inlekten, derzelver maskers en eijeren. Men vindt zijn, uit
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mos of dorre bladeren gemaakt, groot en ·fraai, langwerpig
bolvormig nest met eenen ronden naauweo ingang, gewoonlijk niet hoog van den grond, in struiken, op knotwilgen,
onder daken, tegen begroeide muren, in hol~ van den
grond, enz. Het is van binnen met vederen J haren of met
pluis van planten voorzien, waarop de 6 tot 10 kleine. geelac~tig witte J met eenige roode stippen of vlekjes versierde
eijeren liggen. Het maken van het nest geschiedt met groote
anelheid en in zeer korten tijd. vermits hij de bouwstoffen
daartoe uit de onmiddelijke nabijheid van de nestel plaats
haalt i en hij heeft de zonderlinge gewoonte. voor hij gepaard is. verscheidene ,. veelal minder zorgvuldig bewerkte
nesten (zoogenaamde speel nesten) te maken, welke niet tot
het broeden dienen. welke hij dagelijks bezoekt. en die
hem waarschijnlijk bij gevaar of des nachts tot schuilplaats
dienen.

DE WATERSPREEUWEN. CINCLUS.
De Waterspreeuwen vormen een geheel op zich zeI ven
staand geslacht van vogels. Zij hebben ongeveer de g r oot te
va neen S pree u w j maar hunne v I eugels zijn kort. en
zij dra ge n den k ort en staart opgerigt. Zij hebben
tamelijk hooge, krachtige pooten. met dikke teenen en groote sikkelvormige nagels, en de hoornbekleeding· van den voetwortel besta.at gr.ootende e Is u i t één st u k. De bek is een weinig kor ter d a D

I
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de kop, tamelijk zwak, zamengedrukt, in het
mi d den in g e d ruk t, aan dep u n t een weinig afwaarts
gekromd. De ne u s ga te n zijn spleetvormig, en kun n e n
door een met fijne vedertjesbekleed vlies gesloten worden. Hun ligchaam is digt met vederen, en behalve deze, met don s bekleed. De vederen zijn
veelal I eik 1eu ri g, somtijds donkerbruin, op de onderdeelen veelal wit. Hun gezang is luid, afwisselend en niet onaangenaam. Zij· zijn standvogels; bewonen het liefst bergachtige streken; houden zich aan rivieren, beken,
meertjes of alooten op; mijden de b088chen en
zetten zich nooit op boomen; zijn schuwen onrustig van aard; vliegen snel en in eene regte lijn, maar
slechts op korte afstanden; loopen schielijk;
s tor ten zie h n iet zei den i n het wat er, hetzij 0 m
te duiken, hetzij om langs de oppervlakte of geheel ingedompeld met behulp der vlengels te zwemmen,
of zelfs op den bodem van het water te loopen;
zoeken hunnen buit, die in allerlei waterinsekten
en zelfs vischjes bestaat, op of in het water, of zelfs
onder het ijs; maken, aan de oevers der wateren,
een groot kogelvormig nest met eene zijdelingsche opening, en leggen 4 tot 6 zuiver witte egeren.
Men kent slechts een klein getal soorten van dit geslacht, en deze worden in Europa, het noordelijke Azië tot
Nipaui, in Noord-Amerika en Peroe waargenomen. In onl
werelddeel leeft slechtIl eene 100rt' Dit il
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De Water••reeuw. (lIBel. . . .uaticu.
IJer WaIBer8taar. Le merle d'eau. Tne Water-owsel.

BECBSTEIN, Naturg. 111, p.l03. -Bttu'nu citaclu, LurK.,
p. 290, nO. 5. - Merola aquattca, BRlsa., V, p. 252, nO.
19. - TEMM., I, 168; lIl, 90. - Bupp., Ent 940. NOZEM. en SEn, I, 25. NAUM., pI. 91. - GOULD, pl.
83 en 84.
Geheele lengte 6i". Vleugels Si." Staart If'.
Bek zwartbruin. Oog lichtbruin. Pooten geelachtig bruin.
Oud: Kop en hals, tot aan de keel, rosachtig
bruin. Overige bovendeelen, zij den van den romp,
en staart van onderen met zijne dekvederen, leikleurig.
Keel en krop wit. Buik zwartbruin. Borst roodb r u in, na de ruijing dQnkerder (Ci"clu melanogaster) ; in
den zomer en bij de in warmere streken levende voorwerpen lichter.
Jong: Boven leikleurig, van onderen witachtig, en alle
vederen met min of meer duidelyke donkere zoomen.
De Waterapreeuw is, in niet aanzienlijk getal, over geheel Europa en het westelijke Siberië verbreid, en komt
in het noorden tot Lapland voor. In ons land werd hij, nagenoeg overal, maar slechts zeer enkel en op vele plaatsen
zeer zeldzaam aangetroffen. Het is een standvogel, die
echter, bij felle koude, zulke plaatsen opzoekt, waar het
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water niet bevroren is. In andere landen houdt hij zich bg
voorkeur aan de bergbeekjes op, maar bij ons, waar die niet
bestaan, vindt men hem tot aan de oevers der slooten en
meren of aan het duinwater. Over zijne levenswijze is op de
vorige bladzijde gesproken. Hij nestelt bij ons, het liefst
onder bruggen of in holen aan de oevers der wateren. Het
nest heeft de gedaante van een bakoven; het heeft een voet
en meer in middellijn; heeft eene ronde zijdelingscbe opening; is van mos en boomworteltjes of grashalmen gemaakt, en bevat 8 tot 6 witte eijeren. Hij nestelt tweemalen in het jaar, de eerste maal reeds in de maand
Maart.

DE ZANGERS. SYLVlAE.
/

Men begrijpt onder dezen J;)aam een groot getal kIe in e
inaekten- of wormen- etende Zangvogels, welke.
met uitzondering der poolstreken over den geheelen aardbol verbreid, en in ons werelddeel vertegenwoordigd zijn door
de Grasmosschen. den Nachtegaal, bet Rood- en Blaauwborstje, de Roodstaartjes, den Spotvogel, de Rietzangers en
andere met de~en verwante soorten. Hun bek is min 0 f
meer fijn, korter dan de kop, veelal regt, aan den
van eenige borstelved13rtjes voorzienen wortel.
breeder dan van, voren, waar hij aan de punt een
weinig gekromd en veelal ook ingekorven is. De vi e u gels
zijn van middelmatige lengte; de staart heeft ge-
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woonlijk de lengte van den romp; de pooten zijn
mi d del mat i g of een weinig verlengd, en steeds van vier
teenen voorzien. Hunne v ede re n zijn za c h t. De meesten
. houden zich op in het geboomte, sommigen ook op den grond
eu er zijn er, die min of meer uitsluitend in het riet leven.
Hun zang is veelal zeer aangenaam. De in de koudere en
gematigde luchtstreken lev.ende soorten verhuizen in het
gure jaargetijde. De meesten maken hun veelal halfkogelvormig nest in heesters, struiken of in het riet. De jongen
verlaten, vooral bij gevaar, het nest dikwijls, wanneer zij
nog niet geheel volmaakte vederen hebben. Sommige soorten van deze familie vereischen eene herhaalde naauwkeurige studie, alvorens men ze in hare levenswijze en al hare
overgangen kent. Ik heb reeds in 1844, in mijne Revue aangetoond, dat er drie uit ons werelddeel (Ficedula icterina,
Calamoherpe Cettii en Cal. cariceti), als synoniemen tot
andere soorten moeten worden geteld, en doe dit thans
ook ten opzigte van Calam. lanceolala en Sylvia ,arda. In
ons land J even als in ons werelddeel in het algemeen worden de volgende geslachten van deze familie aangetroffen.
DE GRASMUSSCHEN. SYLVIA.

De Grasmusschen hebben een en ta meI ij k kor te n bek;
kor te, maar k ra c h tig e poot en; ta me] ij k kor te
v I e u gels, en eenen aan het einde J een wei n i gaf geron den J of nagenoeg regten • t a art, die ~e lengte heeft
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,an den romp. De vederen zijn zeer zacht. en hare hoofd·
kleur is gemeenlijk grijsachtig. Zij houden zich in
b08chjes, struiken. doornstruiken, veelal op ge·
ringe hoogte van den grond,opjkomenechterzeldenop
deo grond zelf,; houden zich gaarne schuil; kruipen in de
struiken rond,; vliegen. in den broedtijd, veelal slechts op
kleine afstanden j zingen aangenaam,; voeden zich van allerlei
inBekten, die zij meestal tusschen de bladeren opzoeken.
en in het najaar ook van beziën; maken haar fraai. maar
los gebouwd halfkogelvormig nest in struiken, veelal van
drooge grashalmen j leggen gemeenlijk 4 tot !) gevlekte
eg eren j en hebben bij nadering van gevaar. de gewoonte.
zich als het ware, uit het nest op den grond te laten vallen en daar langs heen te ftadderen. ten einde de opmerkzaamheid tot zich te trekken en van hare eijeren of jongen
af te leiden.
De Grasmusschen worden in Europa. en een gedeelte van
Afrika en Azië aangetroffen. De meesten van de in het
warme Europa en in het algemeen in warmere streken Ie'ende loorten verhuizen niet en hebben de vleugels gewoon·
lijk meer afgerond dan die van de gematigde en meer
noordelijke streken, welke trekvogels zijn.
Men kent uit ons werelddeel elf soorten van dit geslacht,
'an welke intusschen, tot nog toe slechts vier in ons land
werden waargenomen. De overigen zijn de volgenden:
À. met eenigzins puntige ,leugels:
B,lvia orphea, TBKK. Nagenoeg zoo groot als de
{'
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Nachtegaal. Kop van hoven en aan de zijden Ilwartachtig.
Buitenste staartpennen nagenoeg geheel wit i de overigen
zwart. Bewoont het zuidelijk Europa, en wordt in het najaar
in Egypte aangetroffen.
Sylvia ni.torl'a, BECBSTEIN. - Grootte van den Nachtegaal,
en de grootste van alle Grasmusschen.Onderdeelen min of meer
met halvemaanvormige zwarte dwarsvlekken. Gemeen in het gematigde Europa, oostelijk van Anhalt eu Sch werin i komt
westelijk enkel tot Neuwied, noordelijk tot in het zuidelijke
Zweden, maar niet in Groot-Brittanje voor.
Bylvia Rüppellii, TEMM. of capi.tträla, RÜPPELL. - Grootte
van de Grasmusch. Bovendeelen grijs, maar bij het oude
mannetje de hoven~op en keel zwart. In Griekenland, op
CYllrië en in Egypte waargenomen.
B. met afgeronde 'vleugels:
Bylvia melanocephäla, GMELIN. Grootte van de GrasMuaehj
boven kop, teugels en oorstreek, bij het mannetje zwart,
bg bet wijfje grijs. Bewoont het heete Europa en NoordAfrika.
Sylvia conspicilläta, MARMORA. Kleur nagenoeg als bij on Ie
Grasmusch, welke zij in het beete Europa te vervangen
schijnt; maar niet grooter dan de Braamsluiper.
Sylvia IUbalpina, BONELLI of pfU8erina, TJ!:MM. Gro()tte en
in het algemeen ook de kleur van den Braamsluiper i maar
de keel en krop roodbruin, en achter den mondhoek eene
witte knevelstreep. Bewoont Zuid-Europa, ook N oordAfrika.
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SyItM provinciiilÏl, LUCR. Grootte van den Braamlluiper.
Bovendeelen grijs, onderdeelen roodbruin; bij de jongen
(8glvia 't&rda, MARMORA) witachtig grijs. Bewoont het warme Europa; is zelfs in het zuidelijke Groot-Brittanje waargenomen.
De volgenden komen ook in ons land voor.

Ook Zwartkopje en ZWt&rtkapje genoemd.

Der Möne'" The Bloek-cap.
Latham t IDdex, II, p. 508, DO. 6. - Motacilla atricapUla,
I, p. 910, 0'. 18. - TEMM., I, 201; lIl, 131. BUPP., Enl. 580, 1 eD 2. - NOZ~M. en SEPP, 5, 425. - NAUM.,
pI. 17. - GOULD, pI. 120.
Geheele lengte, 5r. Vleugels 2f". Staart, 2-&-".
Sn av el bruiD zwart. Oog donkerbruin. PoOteD
lieb t loodkleurig. Ge8talte krach tig.
BoveDdeelen grgsachtig olijfkleurig. Onderdeelen wita.chtig, op de zijden eD den krop vaal
g r ij 8. WaD gen enD ek g r ij 8. Boven kop b ij het mannetje donkerzwart, bij bet wijfje en de JODgen,
geel bruiD.
De Zwartkop bewOODt geheel Europa tot nabij deD poolkriDg, Klein· Azië eD iD het koudere jaargetijde , Noord·
Afrika. Hij houdt zicb iD b088cheD op, is in onze greDsLINN.,
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het geheel niet, broedt echter enkel in de bosschen der
duingronden. Hij komt tot ons tegen het einde van April.
en vertrekt in September. Zijn zang heeft overeenkomst met
dien van den Tuinfluiter, maar is veel fraaijer. Hij voedt
zich met insekten, vooral ook met rupsen, en eet in den
zomer en het najaar vruchten, zoo als kersen en allerlei
beziën. Men vindt zijn nest in heesters, struiken of lage
boomen; het is diep napvormig en bevat 5 tot 6 roodachtig witte egeren, met olijfbruine en grijze stippen, vlekjes en
schrapjes bedekt. Hij maakt veelal twee broedsels.

De TalDa.lter. 871v1a hofte.....

In Groningen Groote hofzanger ; bij Haarlem Kersenpikkertje
genoemd.

BECRST., Nat. DelltschI.. lIl, p. 524. - TEMM., I, 206;
lIl, 133. - BuFP., EnI. 579, 2. - NAUM., pI. 78. - GOULD.
pI. 121.
Geheele lengte
Vleugels, nagenoeg 3". Staart

5r.

2T1'jN.

Bek zwartachtig, naar achteren blaauwachtig. Oog donkerbruin. Pooten vuil blaa u wac h tig.
Gestalte krachtig.
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BO'fendeelen olgfachtig bruingrgs. Onderdeelen witachtig. op de zijden en den krop, in het
olgfgrgze j bg het jong meer in het geelachtige trekkende.
Bewoont geheel Midden-Europa tot aau het noordelijke
Zweden. In het koude jaargetyde in Sardinië en Egypte
waargenomen. Algemeen in ons geheel land in boschjes ,
Itrniken en zelfs tuinen. Komt in het begin van Mei. en
trekt in September weg. Zang ft.uitend, maar kort. Voedt
zich met insekten en beziën. vooral ook kersen. Het eenvondige. napvormige nest staat meestal in heesters, weinig
verborgen en vier tot zes voet van den grond. De eg eren •
5 tot 6 in getale, zijn witachtig. met vlekjes en schrapjea
van allerlei kleur gemarmerd.

In Groningen ErwtenlJiickertje, bg Hulst Koewachtertje.
L.A.TB.A.K. ~ndex, I, 514. Motacilla syMa. LINN., p.
830. nO. 9. - TEKK•• I, 207 j 111, 188. - NOZEM. en SBPP,
II, 91, (het afgebeelde nest en ei zgn echter van den Kleinen
karekiet), - BUPJI'•• Enl. 579, 8. - N.A.UK., pI. 78. - GOULD,
pI. 125, 1.
Geheele lengte 51". Vleugels 2t". Staart 21".
Bek bruin, aan depuntzwartachtig. Oog geelbruin,
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bij de jongen grijsbruin. Pooten geelachtig vleeschkleurig. Gestalte slank.
Gemak.kelijk te herkennen aan de breede, roestkleurige zoomen der pennen en vederen vaD de
vleugels. Hoofdkleur der bovendee1en rosachtig
graau w. ODderdeeleD wit, bij de ouden in den
lomer met eene fijDe rosé-tint. Staartpennen
dOD kerbrui D, het bui ten paar gro otendeela
wit.
Gemeen in geheel Europa tot aan deD Poolkring; ook in
Klein-Azië en in den winter in geheel Noord-Afrika waar·
genomen. Is ook hier te lande de gemeenste soort van
Grasmnsschen. Vertoeft bij ons 'an half April tot het
einde van Augustus. Houdt zich bij voorkeur in doornstruiken op, wordt echter in heggen, heesters, het hakhout
langs boschjes , wegeD en slooteD, zelfs in het riet laDgs de
waterkant, overal aangetroffen. Hij is levendiger en Bchuwer
dan de Zwartkop en TuiDft.uiter. WanDeer hij zijnen niet onaangenamen, ft.uitenden zang hooren laat, vliegt hij veelal in
de hoogte, om echter dadelijk weder in de struiken neder
te dalen. Zon Dest is zeer los uit droog gras gemaakt:
meD vindt het in doornen, heggen en struiken, gewoonlijk
op maDshoogte of lager; en het bevat 4 tot 6 veelal witachtige, met olijfgroene, olijCbruine, grijze en zwartachtige
vlekjes, stipjes en schrapjes bedekte eijeren.
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.De 8raa••lalper. 8ylvla currüca.

Ook Brummeldiefjej bij Haarlem Babbelaartje, in Noord
Brabant Garendiefje, en in Groningen Ker,enpikker
genoemd.

DaB Miülerc!&en. La babillarde.
Index U, p. 500, sp. 9. - TBMlrI., I, 20~;
lIl, 184. - NOZEII. en SEPP, 1I, 139. - NAuM., pI. 77.GOULD, pI. 125, fig. 2.
Geheele lengte 41-". Vleugels 2}". Staart 1U".
Bek vuil loodkl eurig, aan de punt zwartbruin. Oog
lichtbruin, jong lichtgrijs. Pooten licht loodkleurig. Gestal te slank.
Weinig onderscheid in kleur tusschen sekse, leeftijd en
jaargetijde. Bovendee1en bruingrijs. Kop van boven
en aan de zijden zwartgrijs. Het buitenpaar staartpennen gedeeltelijk wit. Onderdeel en wit, op de zijden
van den romp en op den krop, geelachtig grijs of met eene
rosétint.
Bewoont geheel Europa tot het zuidelijk Lapland; het
gematigde Azië tot Oost.Siberië; en overwintert in Noord·
Afrika. Wordt ook vrij algemeen broedende gevonden in de
provinciën Groningen, Gelderland, Noord-Brabant, maar ia
in het algemeen vrij schaars in de langs de zee gelegene
LUB.U',
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streken. Hij vertoeft bij ons van het begin van .April tot
het einde van Augustus. Hij houdt zich gaarne langs de
boschkanten , op boomen, heggen of struiken op, en broedt
zelfs in buitentuinen of boomgaarden. In de provincie Holland vindt men hem voornamelijk, maar in kleinen getsIe
en sleèhts hier en daar, op de begroeide duingronden. Hij
houdt zich gaarne in de laagte op, is zeer vlug en behendig, laat zijnen klapperenden loktoon , en zijnen niet onaangenamen, uit schielijk opeenvolgende toon en bestaanden
zang veelal van de lage takken der boomen hooren, en zet
zijn witte keel daarbij uit. Zijn voedsel bestaat uit allerlei
rupsen en kleine insekten, en hij eet ook gaarne beziën en
andere sappige vruchten, zoo als kersen. Men vindt zijn
nest in heggen, struiken, somtijds zelfs op boomen, tot de
hoogte van tien voet van den grond. Het is zoo veel mogelijk verborgen, en uit worteltjes, kleine grashalmen, ofsteel·
tjes van planten gemaakt, en met varkens- of paardeharen
bekleed. Het bevat veelal 5, zelden 4 of 6, witte, met
vlekjes of schrapjes van allerlei vale tinten geschakeerde of
gemarmerde eijeren.
DE BOSCHZANGERS. FICEDÛLA.

De Boschzangers zijn Zangers van eene groen- of grijsachtige, van onderen witte of geelachtige kleur;
met eenen in het midden flaauw ingesnedenen, of
fIaauw afgeronden staart; zwakke maar eenigzio8
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hooge pooten; een slank ligchaam; een gerekt
voorhoofd; en eenen van achteren platten, en
hier min of meer verbreeden snavel. Zij leven op
boomenj voeden zich van inaekten; nestelen op den
grond of in heesters of ook op de lage takken der boo·
men; bieden, volgens de sekse, den leeftijd en het jaargetijde, weinig uiterlijk onderscheid en zijn trekvogels. Dit
aan 800rten niet zeer talrijke geslacht ia over vele deelen
'ID den aardbol verspreid.
De hiertoe behoorende aoorten vormen intu8schen twee
ondergealachten, te weten: dat der Eigenlijke b08chzaugers
en dat der Spotvogels. Over beide kan meu nazien mijn
, Mémoire sur les pouillots", geplaatst in de Bijdragen tot
de Dierkunde uitgegeven door bet Zoologisch Genootschap te
Amaterdam , deel I, bladz. 21 en verv., met eene dubbele
plaat
DB BIGBNLIJKB BOSCHZANGBRS. lICEDÜLA.

Hiertoe behooren de kleinere soorten met eenen fij n en
navel, en eeoen uitgesneden staart. Hare stem is
aangenaam, veelal fl u i te n d , maar za c h t of niet zeer
krachtig. Zij n es te 1e nop 0 f d i g t b ij den g ron d. en
het nest heeft veelal de gedaan te van een bakkers.
OUD. Deze vogels dragen bij vele nieuwere schrijvers den
naam van PAylkJpneute. De soorten van dit geslacht, af·
achOOD zij door haren zang vooral en door hare leveDswij ze •
9
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.eer van

elkaAr afwijken; hebben ecbter veel uiterlijke overeenkomst, weshalve men bij bare bepaling J d8 opgegevene
kenmerken naanwkenrig dient te raadplegen.
Europa beeft vijf soorten vim dit ondergeslacht J van welke
er drie ook in ons land voorkomen. De twee oferigen zijn:
Ficedflla Bcmellii of Nattereri die de grootte beeft J en ook
ongeveer de onderlinge verbouding der slagpennen al. bij
onzen Tjif-tjaf; maar de voetwortel is korter en geelbruin J
de bovendeelen zijn grijsacbtig olijfbruin J de onderdeelen
wit, en de staart. en vleugelpennen olijfgeel omzoomd. Be·
woont de bosehjes en tuinen van bet zuidelijk Europa,
noordelijk tot Beljeren; Wurtem berg J een groot gedeelte
van Frankrijk, en werd zelfs in België waargenomen.
FicediUa proregiUfU ook RegUlfU mode,tfU J Reploide, eB
Phyllobastleu8 genoemd. Slechts 4" lang. Bovendeelen groen·
acbtig J onderdeel en witachtig. Pennen en vederen der vleugels met breede vaal gele zoomen J die J zoo als bij de Gond·
baantjes, twee breede dwarsba.nden over· de vleugels vormen.
Eene breede witte streep boven het oog; een zeer flaanwe
lichte streep langs het midden van den bovenkop. Maakt
een hangend nest met twee openingen. Bewoont bet warme
Siberië tot Nipaul. In Dalmatiê J Engeland en berhaaldelijk bij Berlijn en op Helgoland gevangen.
Wij moeten hier nog doen opmerken, dat de naam van
Sylr1ia icterina aan verscbeidene soorten van Bosebzangers
gegeven werd, en derbalve geheel te verwerpen is.
De inlandschen zijn:
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De Dalter. Plee.... ".U.Vb.
KIYlBaL. en Bus., p. LVL - Sylvitl 1i!JiltJtfV, BECRST.,
Nat. Deutschl., 111, p. 561. - S,yltM "ltric~la, Lus., Ind.
om., Suppl, 11, p. 53. - TEIIM., Man. I, 223; IU, 149;
PL col. 245, tig. 3. - N AUII., pl. 80. - GoULD, pI. 183,
fig. 3. - SCRLBGBL, Pouillota, fig. V.
Geheele lengte 4-}". Vleugels 2f'. Vleugelpunt
ruim I". Staart ruim 11". Voetwortel j".
Eerste slagpen korter dan de groote voorste
,leugeldekvederen. Tweede slagpen gelijk aan
de ,ierde.
Oog donkerbruin. Bek bruinachtig; langs de randen en
aan den wortel geelachtig vleeachkleurig. P oot e n r 0 0 dachtig bruingeel
Bovendee1en fraai grijsachtig geelgroen. Slag- en
staartpennen bruin. Eene streep boven het oog, k e el e Q
krop, licht citroengeel Borst, buik en onder.
dekvederen van den staart glanzig wit.
De grootste der Europeesche soorten, en te her k e nnen aan hare grootte; aan hare korte eers te slagpen; hare lange vleugelpunt; naar evenredigheid~ korte
pooten; aan de geelgroene kleur der bovendeeleD; het glanzig wit der onderdeelen, van den
bop afwaart&. en aan haren zang.
De l!'luiter bewoont het gematigde en warme Europa, en
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wordt in het koude jaargetijde in Noord-Afrika aangetroffen. Hij houdt zich in bosschen, en wel het liefst in sparre- en beukenbosschen op. In ons land wordt hij, ofschoon
veelal in kleinen getale, vooral in bellkenbosscheD waargenomen. Hij komt in de tweede helft van April, en verlaat
ons in het begin van September weder. Wanneer hij zijnen
uit' sissende en fluitende toonen gevor...den en met eenige
loktoonen eindigenden, ·niet onaangenamen zang laat hoaren, klapt hij daarbij veelal met de vleugels en huppelt van
den eenen tak op den anderen. Men· ziet hem vooral op de
onderste takken· der boomen. Hij voedt zich voornamelijk van gladde rupsen en vau torretjes. Men vindt zijn nest
op den grond, veelal tUBSchen mos of gras verborgen, en
van dezelfde stoffen gemaakt j het heeft de gedaante van
een bakkersoven, en zijn achtergedeelte bevat 5 tot 6 witte, met donker-paarsachtige of blaauwgraauwe vlekken of
stippen bedekte eijeren. Hij nestelt slechts eenmaal 'sjaars.
Be .FItis• .FIeed". tröchllas.

In Groningen Hofzanger genoemd•

•

Le pouillot.

Kus. en Bus, p. LVI. - MottU:illtJ trodaU"" LINN.,
p. 338, nO. 49. - Tlln•., I, 224 j 111, 182. - N.U1M., pI.
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pI. 181, fig. 1. _. SyltJta icterina, VUILLOT, TBMM., EnBBMANN. SCBLBGBL, Pouillota, fig. VII.
Geheele lengte4!n. Vleugels ongeveer 2~n. Vleugelpunt nagenoeg ln. Staart rui m 1in. Voet worhl tw.
Eerste slagpen langer dan de groote voorste
,leugeldekvederen. Tweede slagpen het midden
houdende tunchen de vierde en vijfde.
Oog donkerbruin. Bek zwartbruin, langs de randen en
aan den grond geel. Poot e n b r u i n ach tig ge e 1.
Bovendeelen vaal grijsbruinachtig groengeel.
Eene streep boven de oogen en onderdeelen licht ci·
tr 0 eng e el, op den buik of ook de boret in het witte overgaande. Vleugel- en staartpennen bruin.
Heeft, in het algemeen, in gestalte veel overeenkomst met den Tjif-tjaf, maar hij iseenweiniggrooter; de t wee de slagpen en de p u n t der vI e u gels zijn
langer; de tint dervederenis niet somber, depooten
zijn veel lichter van kleur, en zijn zang is geheel
'erschillend.
De Fitis wordt in geheel Europa, zoo ver als de boom.
groei reikt, gevonden. Hij overwintert in Noord·Afrika. Hij
ia ook in ons geheele land gemeen. Hij komt tot ons tegen
de helft van April, en vertrekt in September. Hij bewoont
boschjes , vooral berkenboschjes , en komt zelfs in de tuinen
langs den bnitenkant der steden voor. Het is een vrolijk
'fogeltje, hetgeen zijnen aangenamen , zachten maar eenig80. -

GOULD,
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Binl melancholilchen, uit de eenvormig herhaalde syllaben
N hud" en N hoïd" bestaanden zang laat hooren, terwgl hij
in het hakhout of niet zeer hooge boomen zit of rondhuppelt. Hij voedt zich met allerlei insakten en derzelver
maskers en eg eren. Hg maakt jaarlijks twee broedsels. Men
vindt zijn nest, hetgeen de gedaante van een bakkenoven
heèn, tulsohen het gras, op den grond, veelal aan hellin.
gen of onder de wortels van eenen struik. Het bevat 5 tot
'I witte, van fijne roestkleurige en paarsachtige 8Chrapjes
en stipjes voorziene eg eren. Hij nestelt somtijds zelfs in
tuinen aan of op begroeide muren.
De

TJtf.'J.... Pleedala .......

In Groningen ner.".,.; bij Haarlem Klein tJinkmbiiterije
genoemd.

S,.

KETS. en Bus. p. LVI. - B,lvia rufa, LUB., Ind. U,
p. 616, nO. 27. AypolaU, PENN. Br. Zool, I, p.
508. - By. coUylJita, VlEILL., Diet. XI, p. 285. TEKII., I, 226; lIl, 154. NAUII., pI. 80. - GOULD, pl
131, fig. 2. - 8CBLBGEL, Pouillots, fig. VIII.
Geheele lengte 41". Vleugels 2.y. Vleugel punt
-/./. Staart nage.noeg 11". Voetwortel nagenoeg!-.
Oog donkerbruin. Snavel zwartbruin, lang. de kan~ ea
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aan den wortel. geelachtig vleeechkleurig. Poot end 0 nkerbruin.
Kleur der vederen~ in het algemeen, ah bij den
Fitis; maar de bovendeelen meer in het bruinach tig e trekken~e; en de 0 n der d e ~ Ie n wit ach tig,
overlangs met licht citroengeel gevlamd en op
deD krop en de zijden van den hal. en romp met
ceDe min of meer in het 001 vallende bruingele tint.
Heeft uiterlijk veel overeenkomst met den Fi.
tis; ia echter, bij nader onderzoek, dadelijk te herken.
DeD ·door zijne kortere vleugeh en vooral door
de zeer korte vleugelpunten, en dekortere tweede slagpen; door zijne donkere, zwartbrnine pooten; door zijne meer sombere tinten en bovenal ook
door zijnen ·geheel verschillenden zang en wijze
vaD, nestelen.
De Tjif-tjaf is over geheel Europa tot aan den Poolkring
verbreid. Hij komt ook in Klein-Azië voor, en brengt het
koude jaargetijde in Noord-Afrika door. Hij wordt algemeen
in ons land aangetroffen; komt reeds in het begin van
April tot ons, en vertoeft veelal lang, somtijds tot in het
begin van November. Bij houdt zich in bosschen en tuinen
op, en beeft veel voorliefde voor sparreboBschen of ook wilgen. Hij laat zijnen' eenvoudigen, uit· de herhaalde syllaben "tjif-tjaf" zamengeilteldeu zang, dikwijls vau de toppen
der hooge boorDen hooren. Hij voedt zich met insekten, in
het uajaar ook met beziën. Zijn neat is kogelvormig, en
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digt bij, maar nooit op den grond zelven, tot op drie voet
hoogte geplaatst. Het bevat 5 tot 6 witte, met roodbraia
gestipte eijeren. Hij maakt jaarlijks twee broedsels.
.
DB SPOTVOGBLS. HYPOLAÏS.

Zij zijn grooter en krachtiger van maaksel dan
de eigenlijke Boachzangen; hun snavel is krachtiger,
breed en meer afgeplat; de staart is een weinig
afgerond; zij hebben eene buitengewoon luide
en veelal schelle stem, plaataen hun diep napvormig nest in heesters of op boom takken, en maken, in vele opzigten, den overgang tot de Rietzangers.
In Europa heeft men met zekerheid vier soorten fan dit
ondergealacht waargenomen, van welke slechts eene in Onl
land voorkomt. De overigen zijn:
FicedulG polyglottG, die in kleur en gestalte veel overeenkomst heeft met onzen Spotvogel, maar kleiner is; de
eerste slagpen is langer; de tweede naar evenredigheid korter, de vleugelpunt is korter, en haar zang is veel eentooniger en krgachend. Zij werd in Dalmatië, Italië, Frankrijk en Marokko aangetroffen.
FicedulG elaelCG of Gm6igi1a. Grootte en vleugels ongeveer
als bij de voorgaande; maar de bek aanuenlijk langer, en
de bo,endeelen grijeachtig olijfhrnin, de oDderdeelen geelachtig wit; zij bewoont Griekenland.
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HytJ016" pall'{da GBRVAIS, uit Algerie, wil men ook in Spanje
hehben waar~enomen.
. FlcetlFa c?liüetörw:c'FY{. Kleur ün vrderl8üd V@~il Fk elaeaca,
maar van de grootte van den Nachtegaal , en dus alle ovegrürtte rrertrüFendüj

Ook
Kns. en Bus. p. F VI. - t'l'lotacüla hypolail, IcINN., p.
nf , 7.
Hil?cliolaif "alkctTZ'a c BR'ZG,cM., Fanll. p. 484.
Hyp. icterina, GERBE, Revue zool., 1844, p. 440. - TEMM.,
Ij 122 111 14R Nr'ZGEM, cm
BUf'ZG.,
En!., 581, fig. 2. - NAUM., pI. 80. - GOULD., pI. 133. Sc'ZG'ZGEG,c Poui1l9t", kg.
Geheele lengte 5". Vleugels nagenoeg 3". Staart

!f·
Eeutf si gp
e n hz.ng als de groote voorste vleugeldekvederen. Tweeke slagpen korter dan
dc.ilde,
d'ZG
Oog donkerbruin. Poot en loodkl eurî g. Sna ve 1 vaal
bniin an
d ran en 'ZGn a'ZG d
w rte ro
geel.
ov de en aal ee ol fkle rig, Een'ZG
boven het oog en de onderdeelen licht citroengeel,
Iltr'ZGrt e'ZG .lagpenn'ZGil
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Maakt door .zijnen zang en ztine .ije vap neateleB· den
overgang tot sommige Rietzangers, vOQl'Damelijk tot do
Bosch-rietzanger.
De Spotvogel is een in ons werelddeel algemeen verbreide
vogel; maar hij komt in Zweden slechts tot 60°, in Norwegen tot 65° N. B. voor; ontbreekt geheel in Groot-Brit·
tanje, en wordt in het warmere gedeelte van Frankrijk en
in het beete Europa gedeeltelijk of grootendeels vervangen
door de boven aangehaalde Fic. polyglotta. In ,den winter
treft men hem in Noord-Afrika aan. Ook in ons land is hij
algemeen verbreid, en komt overal. VOO~, \'f1UU' ~men
groegen, som.tijds zelfs in de tuinen i~ groqte steden. Hij
komt eerst in het midden van Mei bij on8 &lUl,. nestelt
slechts eenmaal, en verlaat on8 wederom tegen' September.
Hij laat nag8l10eg den geheelen dag lang, zijnan helderen ,
afwiuelende en &angenamen, maar schellen zang uit de
boomen hooren, en wordt Spotvogel genoemd, . omdat hij
het geluid van allerlei andere vogels nabootst. Zijn n~,
hetwelk de gestalte van een Beer diepen halfkogel heeft, is
fraai en 8terk gemaakt uit allerlei stoffen, zoo als droo&
gras, boombast, spinsel van rupsen, van binnen met vederen, haren of zaadpluis· belegd, en tusschen de gevorkte
takken van hees. of boomen, ku,lJstmatig door middel
van draden, van bast Qf andere stoffen vastgehecht. Het
bevat 4 tot 5 egeren , die rosékleurig met roods"arte puntvlekken zijn, en door deze tinten zeer in het oog ,allen.
De jongen verlaten het nest, V09l hunne pe~nen volmaakt
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ontwikkeld zijn, en verraden huune tegenwoordigheid door
hun klageud geschreeuw. De Spotvogel voedt mch met allerlei iusekten en derzelver maskers, en in den zomer ook
met beziën of zelfs kenen.
DE RIETZANGERS. CALAMOHERPE.
De Rietzangers, veelal 8alicarlfJ genoemd, zijn vooral
gekenschetst door hun sterk afgeronden staart; hun
zeer ontwikkelden achterteen met eenen kra:chtigen nagel, en hun afgeplatten en naar voren smal
ui tloopenden kop. Hlmne tiuten zijn eenvoudig, op de
bovendeelen meestal olijfkleurig of rosbruin, somtijds met
overlangache vlekken, op de onderdeelen lichter. De bek is
naar voren een weinig zamengedrukt, en niet zelden, maar
zeer fiasuw gekromd. De wijfjes zijn veelal een weinig grooter dan de mannetjes. De jongen, welke het nest vroegtijdig verlaten, zijn, zelfs wanneer zij volkomen uitgegroeide
vederen schijuen te hebben, kleiner dan de ouden. Echter
wordt veelal bij deze vogels, zoo als dit voor het overige
bg alle dieren plaats heeft, een somtijds aanzienlijk individueel onderscheid van grootte waargenomen. Velen leven in
het riet, of langs den waterkant, sommigen echter ook in
boechjes, hoog gras enz. De meesten kliDimen zeer behendig langs de rietstelen of grashalmen. Zij voeden zich van
insekten, in den nazomer ook vau beziën; bevestigen hon
diep napvormig , fraai nest tusschen de stelen van het riet
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of van allerlei planten 1 zelfs ook tusschen takjes van heesters I digt bij of niet hoog van den grond. Zij zijn alleD bij
ons trekvogels.
Men heeft in Europa dertien soorten van Rietzangen
waargenomen. Zes van deze werden ook in ons land aangetroffen. De overigen zijn de volgenden:
Calamoherpe aquati'ca of caricëti. Grootte en tinten ongeveer
als bij Cal. phragmitis j maar de bovendeelen sterk in het
licht rosse trekkende j eene lichte overlangsche streep op den
bovenkop j de bovendeelen met donkere vlekken 1 en de
onderdeelen bij de jongen met fijne lengtestreepjes. Bewoont
het warmere Europa j broedt ook 1 ofschoon in zeer kleinen
getale, in Midden-Europa, en werd zelfs in het Munstersche en Oldenburgsche waargenomen. Komt waarschijnlijk
ook in ons land voor, ofschoon zij er tot heden nog niet
waargenomen werd.
Calamoherpe ,eric~a of CeUii. Grootte en kleur als bij
Cal. luBCÏnoïdes j maar de vleugels korter (slechts 2l"), en
veel meer afgerond, daar de vierde slagpen de langste ia j
de onderdekvederen van den staart bereiken slechts de helft
zijner lengte. Bewoont het zuidelijke Europa.
Calamol&erpe milanopogrm. Gestalte en vlengels als bij Cal.
sericeaj maar veel kleiner <vleogel slechts 2i")j de aDavel
zeer zamengedrukt, en de kleurverdeeling ongeveer als bij
Cal. phragmitis, maar de niet witte deeIen allen sterk in het
ro8lltbruine trekkende. Bewoont het warme Frankrijk, Italië
en Sicilië.
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Calarnoherpe jlutJiattli.. Gestalte, grootte, vorm van den
staart en verhouding der IIlagpennen als bij Cal. loscino"ides;
maar de vleugels en onderdekvederen van den staart korter,
de niet witte tinten olijfgroen in plaats van vaal roodbruin,
en de keel tot op den krop met bruinachtige lengtestrepen.
Aan de oevers van den Donau, en enkele malen aan
die van de Elbe broedende waargenomen. Een zeldzame
vogel.
Calamoherpe CÏltic~la, TBMM. of Ciltiala .clwefaic~la, BONAP.
De kleinste van allen (vleugels slechts Ir). Staart wigvormig. Snavel zeer zamengedrukt en eenigzins gekromd. Kleur
ongeveer als bij de oude Cal. aquatiea, maar zonder lichte
breede middelstreep op den boveukop. Bewoont het heete
Europa.
Calamoherpe ctJligäta of ltluna caligäta, KEYs. en BLAs.
Eene weinig bekende soort van de oeverader rivieren van
Rusland. Grootte ongeveer van Cal. phragmitis. Kleur op
die van Cal. arundinacea gelijkend. Stem zeer krachtig en
fraai. Nest van grashalmen tusschen boomtakjes.
Cal. gtJlactötlu of familiaru. Eene groote, afwijkende soort.
Vleugels 3t". Staart 2t". Snavel eenigzins gekromd, zamengedrukt. Boven grijsbruin, min of meer in het roodbruine;
onderdeelen min of meer witachtig. Eene witte streep boven
het oog. De staartpennen met eenen zwarten band en
eene breede witte punt. Waargenomen in Griekenland en
Spanje.
De ook bij ons voorkomende soorten zijn de volgende:
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.e breide'. Ilalaaoherpe mrtÜ.a.
Ook Groote karekiet en RietlijlIer genoemd.
Die RolardroBBel. La rOUBBeroile.
Sylvia turdoidu, MEYER, Vögel Lief.- u. Esthl., p. 116.Sylvia turdina GLOGER, Handb. p. 227, nO. 14. - Calamo-

laerpe turdoidu, BOIE, bi., 1822, p. 552. - Tur.dUB tJTtIfto
dinacha, BR18S0N, 11, p, 219, nO. 6, pI. 22, fig. 1. TurdUB junco , PALLAS, Zoogr., I, p. 458, nO. 99. - TEMM.,
I, 181; 111, 109. - NOZEM. en SBI'I', I, 94. - BlJPP.,
Enl., 513. - NAuM., pI. 81. - GOULD, pI. 106.
Geheele I engte 7-1-". Vleugels nagenoeg 31M• Staart
21". Derde slagpen de langste; tweede en vierde weinig
korter dan deze.
Oog bruin. Pooten vuil vleeschkleurig, op de zolen geel.
Snavel donker bruin, langs den zijrand en aan de achterhelft der onderkaak. vuil vleeschkleurig. Mondhoek, mondholte en tong roodgeel.
Gemakkelijk te onderkennen aan zijne aanzienlijke grootte en aan zijne kleur: bovendeelen en wangen vaal geelachtig roestbruin; onderdeelen witachtig, van de keel afwaarh echter
roestgeel.
Bewoont het geheele warme en Midden-Europa, tot ver
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in Üë'j rnllal' met in Gtoot-Brittanje. Overwiritert in NoordAfrika. Overal bij ona te lande, aan de met hoog riet be-

groeide oevers der meren, rivieren of eenigzins uitgebreide
wateren broedende. Komt in het begin van Mei en trekt
tegen het einde van Augustus weder weg. Zijne stem is
buitengewoon krachtig, en de naam van Karekiet aan zijn
zang 'ontleent Leeft in het riet, waar hij met veel behendigheid langs de 8telen opklimt; zet zich echter gaarne in
het langs den rietkant groeijende hakhout. Nestelt slechte
eenmaal. Hecht zijn diep' nest tusschen eenige rietetelen,
ongeveer op halve malls-hoogte, vast. Het bevat, eerst in
het midden van Juny, 4 tot 5 blaauwgroenachtige, met
olijfbruin en blaauwgraanw gevlekte egeren.
Be lUelDe karekiet. llalamoherpe araDdlDaeëa.

Even als de andere soorten, somtijds ook Riett/ink
genoemd.

Bon I bis, 1826,' p. 972. - Lus., Index, 11, p. 510,
12. - CUrrUca aruftdinac~a, BJ\IS80N, Hl, p. 378,

nO.

5. -

Sylt/?a aruftdinat~a,

I, 191; lIl, 115. NOZEM. en Sup, II, 101 (bovenste afbeelding). - NAuM.,
pI. 81. - GOULD., pI. 109.
nO.

TEM'M.,
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Geheele lengte 5". Vleugels 21". Staart lHno
Kleur volmaakt als bij den Grooten karekiet.
Gemeen in geheel Midden- en Zuid-Europa, overal waar
dîgt riet staat. Komt noordelijk tot aan eenige 'weinige
plaatsen van het zuidwestelijke Zweden voor. Overwintert in
Noord-Afrika. Wordt in ons geheel land in rietvelden, langs
de meren, rivieren en wateringen broedend aangetroffen.
Stem eenigzins op die van den GrQoten karekiet gelijkende,
maar veel minder krachtig en -minder scheI. Nest en eijeren
eveneens ongeveer als bij den Grooten karekiet, maar kleiner. Klimt ook even behendig langs de rietstelen. Komt bij
ons tegen het einde van April aan en trekt in de tweede
helft van September weder weg. Dit is een der vogela, in
wier nest de Koekoek bij voorkeur zijn ei legt.

De .oseh-rle'.a••er. (lala_oherpe pal. .'r1s.
In Noord-Holland ook W'ûgenaijlje genoemd.

La tJerderolle.
Bon:, Isis, 1822, p. 552. - SyltM p.tn., BBca8'r.,
Nat. DeutschI., 111, p. 639.-TBIIII., I, 192j 111,116.NAtril., pI. 81 • ......, GOULD, pI. 109.
Grootte van den voorgaande, maar de vleugels een weinig langer (2 T'.").
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Heeft in grootte, gedaante en kleur zoo vee
overeenkomst met' den Kleinen karekiet, dat
zg, zelfs door een zeer geoefend oog, zonder
onderlinge vergelijking, moeijelijk te onderIcheiden zijn. Zeden en nest, vooral echter de
lang, daarentegen zeer verschillend. Behalve dat,
de vleugel een weinig langer, de kleur der bovendeelen in het olijfgroene, in plaats van in
het olijfbruine trekkend, en die der onderdeelen minder somber, en zelfs in het lichtgele
overgaande.
Deze soort bewoont het warme en Midden-Europa. Noordelijk gaat zij niet tot Scandinavie. Zij overwintert in
Noord-Afrika. Zij is in ons land nog algemeener dan de
Kleine karekiet. Zij houdt zich langs slooten of den waterkant, in het algemeen in het hakhout of boscbjes op. Zg.
komt in het begin van Mei, en trekt in September weg.
Haar zang heeft veel overeenkomst met dien van den Spotvogel, maar hij is minder schel. Nest en eijeren lijken in het
algemeen op die van den Kleinen karekiet, maar het nes t
staat steeds b u i ten het wat er, langs den waterkant tusIChen de stelen van allerlei planten, zelfs van brandnetels en
riet.

BOIE,

bis, 1822, p. 552. -

Molacilla 8choenoboenua,
10
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Fauna suecica, nO. 246. - Sylvia phragmitil, BECRST.,
Nat. Deutschl., 111, p. 635. - TEMM., I, 189; IlI, 116.NOZEM. en SEl'P, I, 99. NAuM., pI. 82. GOULD,
pI. 110.
G eh e e lel eng ten ag e n 0 e g ö". V I e u g e la 2tW.
Staart I!". Tweede slagpen even lang als de
derde langste.
Kleur van oog, bek en pooten als bij de Karekieten.
Te onderkennen aan zijne geringe grootte en
dek I e u r zijn er v ede ren.
Bovendeelen en wangen grgsachti,g olijfbruin,
op de kleine vederen min of meer in het rosse trekken d. V ede ren van den boven kop en man tel,
ieder met eene zwartachtige overlangsche
vI e k. Klei ne sla gpen nen breed met roes tgeel
ge zoo m d. Een est ree pbo ven het oog en 0 n de rdeelen wit, maar van de keel afwaarts in het roestgel e t rek ken de, vooral bij jonge vogels, die ook flaauwe,
bruinachtige lengtevlekken op den krop hebben.
Bewoont geheel Europa tot den poolkring. Ook in het
gematigde Siberië en in Klein-Azië waargenomen. Overwintert in Noord·Afrika. Is ook ,vrij algemeen over ons land
verbreid. Wordt langs de kanten van rivieren, meereR of
zelfs slooten in het lage, met allerlei planten doorgroeide
)lout ef ook in het riet aangetroffen; en komt op diergelijke plaatsen zelfs in buitentuinen voor. Houdt zich laag
bij den grond op, kruipt en klimt langs de takken -der

LtNN.,
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struiken of de rietatelen. Zijn zang is aangenaam en veel
meer gemod~leerd als die van deo Kleinen karekiet, en hij
zit daarbij veelal op de toppen of de vrije takken der strui·
ken. Hij komt op het einde van April aan en verlaat ons
in September; broedt echter eerst in het midden van Jung.
Het nest staat digt bg den grond tusschen de stelen van
allerlei planten, en bevat 4. tot 6 groenachtig witte, met
grgs gemarmerde eijeren.

• e 8prlakhaan-rletzan.er. l'alaaoherpe locn.teUa.
Langs den cluinkant boven Haarlem Stapel genoemd.
Isis, 1822, p. 552. - Sylvia locwIella, PENNANT,
Brit. Zool., I, p. 518. - Locustelta "aevïa, BONAP. - TEMK.,
I, 184; lIl, 112. BuFP., Enl. 581, fig. 8. - NAUM.,
pl. 88. - GOULD, pI. 108.
Ge h e e I e I eng t e 5u• V I e u g eIs 21 u• S ta art r u i m 2".
T wee d e sI a g pen ongeveer gel ij k a a n d e v ier de, en
bei den een wei n i g kor ter dan d ede r del a n g s t e.
Staart buitengewoon sterk afgerond. Onderdek.
vederen van den staart tot over het laatste
vierde zijner lengte reikende.
Oog bruin. Snavel vleeschkleurig, naar voren donkerbruin.
Pooten vleeschkleurig.
Te onderkennen aan zijne kleuren, Jijnen sterk afgeronden staart en zijne lange onderdekvederen.
BOIE,
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Boven d e e Ie n va a I, en min of meer rosachtig 0 I ij f·
g roe n, op de vleugels en den staart in het bruine trekkende; maar de kl ei ne vederen ieder m et een e matte
don k e r b r u i nel eng t e v lek, en de kleine slagpennen
met breede zoomen van de grondkeur. Keel en buik
wit. Overige onderdeelen vaal groenachtig roa·
ge e 1. 0 nd erdekv ederen va n den a taart met bruin e 0 ver 1a n g s c h e vI ek ken. Bg cie jongen, op den krop
en ook op de zijden va~ den romp, diergelijke, maar smallere s~reepachtige vlekken, die echter tegen het voorjaar allengs verdwijnen. Op diergelijke jonge voorwerpen schijnt
S!I/via lanceoläla, TEMM. gegrond te zijn.
Deze soort bewoont het warme en Midden-Europa, ia vrij
algemeen in Engeland, maar gaat noordelijk niet tot de
Deensche eilanden of Scandinavië. Zg wordt echter slechts
hier en daar op zekere plaatsen aangetroffen. Zü houdt zich
het liefst op in het gras of in graan- en allerlei andere velden, vooral in vochtige streken, waar doornen of struiken
in de nabijheid zijn. In ons land werd zij tot nog toe alleen boven Haarlem, langs de buitenduinen in doornstruiken; of in het eikenhout langs den duinkant broedende
waargenomen. Zij komt in de tweede helft van April aan,
en vertrekt in September. Zij is zeer merkwaardig door baren zang, welke met dien van Sprinkhanen vergeleken kan
worden: van daar haar naam. Zij zingt niet zelden den geheelen nacht door j loopt veel en schielijk op den grond,
zoekt aldaar veelal haar voedsel, en brengt de stoffen waar-
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uit zij haar nest houwt, loopende tot de nestelplaats. Zij
maakt jaarlijks twee broedsels. Het nest heeft overeenkomst
met dat van de Grasmuschj maar het is beter gemaakt, dieper,
en tusschen het gras en allerlei planten zoo geplaatst, dat
het gedeeltelijk in den grond zelve zit. Het bevat gewoon19k 6 roodachtig witte, met rood- en hruinachtige vlekken
gemarmerde eijeren.
Onder de uitheemsche soorten is het meest met de onze
verwant: Calam. certh'iola, uit het oostelijk Siberië j maar
haar staart is veel sterker afgerond, en al bare pennen zijn
aan het einde witj de achterteen en diens nagel zijn krachtiger, en alle tinten trekken sterk in het roestroode.

• e NaeJa'e.aal-rle'.aDler.

~ala_oJaerpe

IlUclDolde••
BOIJ!:, Isis, 1822, p. 552. - Sylvia lUlcinoidu I SA;VI, Ornith. Toscana, I, p. 270. - L'U8cini~la Savi~, BONAP. GOULD, pl. 104t. TEKK., 111, 119.
Geheele lengte Gl". Vleugels ruim 2l". Staart
IU". Vleugel eenigzins zeisvormig, en de tweede slagpen langer dan de overigen. Onderdekvederen van den staart tot over het laatste vierde zijner lengte reikende.
Gemakkelijk te onderkennen aan zijDe kleur, het gebrek van
eeDe duidelijke oogatreep, de onderlinge verhouding zgner
slagpennen, en de lange onderdekvederen van zijnen staart.
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Oog bruin. Bek donkerbruin, maar van achtereD aan de
onderkaak geelachtig. PooteD vleeschkleurig.
Bov e Dde e 1en roe st b r u i o. K e e I en b u i k w i ta c h.
tig. Overige oDderdeelen eD eeDe zeer flaauwe
streep boven het oog licht en vaal rosbruin.
Bewoont het warme en MiddeD-Europa tot de Nederlanden en EngelaDd; wordt echter slechts op sommige plaatsen, en veelal iD kleinen getale, aangetroffen. In oos land
langs de oevers der Maas waargenomeD. Houdt zich in het
riet of in de nabijheid daarvan in het gras of andere planten op, klimt langs de rietstelen en loopt ·ook met veel behendigheid op den grond. De zang is eenvoudig, zacht, en
doet aan een snorrend geluid denken, en, wanneer men
hem hoort, BChij nt hij, zoo als bij Oal. ftuviatüi8, van de
zijde, tegenovergesteld van die, waar de vogel zit, te komen. Hij nestelt slechts eenmaal jaarlijks. Het Dest staat
een hal ven tot drie voet boveD het water tusscheo riet- of
grasstelen en is, afwijkend van dat van de overige soorten
en meer overeenkomstig met dat der WaterhoendereD. van
rietbladeren gemaakt, zonder fijnere stoffen op de binnenzijde. Het bevat 5. somtijds slechts 4 witachtige, van fijne
geelachtige eD bruine vlekjes voorziene eijeren.
DE NACHTEGAAL-ZA.NGERS. LUSCIOLA.

Zij zijn voorDamelijk gekenschetst door hunne hooge,
op de voorzijde met een enkel lang schild be-
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kleede voetwortels. Hun snavel is kort, en ongeveer even hoog ah breed. De staart is van middelmatige lengte en, aan het einde, nagenoeg regt,
dat is te zeggen, zeer naa u w afgero n d. D~ tweede
slagpen is steeds korter dan de derde of vierde,
welke de uiterste punt van den vleugel vormen. Zy houden
zich veelal naby of op den grond op; nestelen op of dig'
bg den grond, of in struiken, onder daken of in holle boomen; en voeden zich behalve met insekten, ook met wormpjes. Hun zang is aangenaam, bij sommigen zeer fraai. Zij
wippen ~ikwijls met den staart. De wijfjes zun gewoonlyk
een weinig kleiner dan de mannetjes.
De soorten van dit geslacht zijn gemakkelijk te onderscheiden. Men heeft er in ons werelddeel acht waargenomen, van welke er vijf ook in ons land voorkomen.
De drie overigen zijn de volgende:
Lusciola philomëla, KUSBaL. -en Bus.; de Sprouer der
Duitschers. - Zeer verwant met den Nachtegaal, maar de
eerste slagpen veel korter, de tweede langer; de geheele
vogel een weinig grooter, meer somber van kleur, en op den
krop sterk met bruin geschakeerd. Stem krachtiger, maar
meer afgebroken en minder aangenaam. Gemeen in Rusland, Oostenrijk en het oostelijke Europa in het algemeen.
Zeer enkel in Midden-Duitschland waargenomen. Nestelt,
maar minder algemeen dan de Nachtegaal, iu Denemarken.
K.omt in de vlakke .treken van Scandinavië, in welk land
de Nachtegaal geheel ontbreekt, tot 59° N. Br. voor.
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LUlciola erythrogaatra. Zeer verwant met onzen Gekraagden roodstaart; aanzienlijk grooter dan deze, en met eenen
witten spiegel op de groote slagpennen. Bewoont den Kankasus.
LUlciola calli~pe, Kus. en BUS. - het Vuurkeeltje. -:- Gewoonlijk een weinig grooter, somtijds kleiner dan de Nachtegaal. Kleur, behalve de keel, de krop en het voorhoofd,
ongeveer als bij bet Roodborstje; maar eene witte streep
boven bet oog, en in het volmaakte kleed zeer kennelijk
aan hare boog ponceau-roode keel, zwarte wangeu en witte knevelvlek. Bewoont Siberië tot Kamtschatka. In den
winter tot Bengalen, Japan en de Philippijnsche eilanden
trekkende. Somtijds iu bet oostelijke Europa waargenomen.
De overige, ook in ons land voorkomende soorten, zijn
de volgenden.

Die Nachtigall. Le rOBlÏgnol. The Naghtingale.
Kus. en Bus., p. LVIII, nO. 284. - MotacUla lUBCinia, LINN., p. 328, nO. 1. - Sylvia lUlcinia, LA.'fH., Ind.,
JI, p. 506, nO. 1. - NOZEM. en SEn, 1I, p. 124.. - TBMM.,
I, 195; lIl, 125. - Bun., Enl. 615, fig. 2. - NA.uM.,
pI. 74. - Goud), pI. 116.
Ge h e e Ie 1eng t e 6H• V Ie u ge Is r u i m 3H• Sta art 2t"'.
Eerste slagpen even lang als de g.roote buitenste
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dekvederen van den vleugel. Tweede slagpen gelijk
aan de vijfde.
Oog donkerbruin. Bovenbek donkerbruin; onderbek grootendeels bleek vleeschkleurig. Pooten bruinachtig vleeschkleurig.
Te herkennen aan hare grootte en kleur.
Bovendeelen vaal rosbruin, op den staart in
het roodachtig bruine overgaan de. On derd eelen,
witachtig: op den krop, de zijden van bet ligchaam in
het bleek bruingrgze, op de onderdekvederen van den staart
in het vaal rosse trekkende.
De jongen zijn donkerder: alle vederen hebben donkere
randen, en die der bovendeelen roestgele schachtvlekken.
De Nachtegaal bewoont Midden- en Zuid-Europa tot KleinAzië. Hij gaat noordelgk tot Engeland eu Denemarken,
maar komt niet naar Scandinavië, waar daarentegen L.
phüomela voorkomt. Hij overwintert in Noord-Afrika. Hg
is in ons land zeer algemeeu veroreid. Hij komt gewoonlijk
tegen het midden van April aan; en vertrekt in September.
Men vindt hem vooral in 'bet ~hakhout in boschjes; en bij
is op onze buitenplaatsen of wandelingen zeer menigvuldig.
Behalve zijn korten loktoon, laat hij een knorrend geluid
hooreD. Het mannetje is om zijnen heerlijken zang, dien het
ook den geheel en nacht door laat hooren, alom bekend.
Deze zang intusschen is, bij verschillende voorwerpen en
naar de streken, welke zij bewonen, meer of minder fraai.
Zijne bewegingen zijn schielijk en hij wipt dikwijls met den
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.taart. Hg i. niet schuw, weinig voorzigtig en derhalve
gemakkelijk te vangen. Hg voedt zich met aUerlei insekten
eD derzelver maskers; in den nazomer ook met beziën. Men
vindt ZgD groot, diep eD balfkogelvormig Dest op of dig*
bij den grond, veelal op de stronken van bet bakbollt, door
jonge takken, gras of bladeren verborgen. Het is van dorre
bladeren, vooral eiken bladeren en droog gras gemaakt, van
binnen met worteltjes bekleed en bevat 4 tot 5 licbt olgfgroene met grg.bruine stipjes als gewaterde eg eren.
Bet Gekraa.de rood.taartJe. L1I.clola phoenlclara.

Veelal ook eenvoudig Roodstaartje, Muur-nachtegaal, en te
Bloemendaal bij Haarlem ook Blaauw paapje genoemd .

.0"" Rothschwanzchen Le Rossignol de muraille. The Redstart.

Kna. eD Bus., p. L VIn, nO. 239. -

Motacilla

phomeàcürtu, LINN., p. 335, nO. 34.. - SylfJÏtJ ph~icl&ra,
Luu., Ind., 1I, p. 511, nO. 15. - Ruticilla phoenicUra,
BON.A.P., List, p. 15. TIMM., I, 220; IU, 146. - Buu.,
Eol. 851. - NouM. en Sapp, I, 83; VI, 361. - NAUK.,
pI. 79. - GOULD, pI. 95.
Geheele lengte ör. Vleugels 2}r. Staart 2".
Eente slagpen veel langer dan de groote vleugeldebedereo.
Tweede slagpen nagenoeg gelijk aan de sesde.
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Oog, bek en poot e n b r 11 i n zw art. Bek bij bet wijfje
langs de zijranden en aan den wortel lichtbruin.
Zeer kennelijk door zijne kleuren. Staart met zijne boven·
dekvederen in iederen leeftijd, zoo als bij den Zwarten roodstaart,. roestrood, maar de beide middelste staartpenDen
donkerbruin.
Oud maDnetje: Keel, zijdeD van den kop, en
een band om het voorhoofd langs den wortel
van den bek, zwart. Achter dezeD baDd, een witte baDd, die als eeDe streep over de oogen lo·opt
eD i D het blaa uw graau w van de overi ge bo ven·
deelen tot aan de stuit en de groote vleugeldekvederen overgaat. Overige vederen eD pennen der
vleugels, bruin, met vaal roestgele zoomen. Kro pen b 0 ra t,
geelachtig roestrood, buik wit; zijden van den romp
en onderdekvederen van den staart, roestgeel. - Na de
ruijing vertoonen de vederen van keel eD krop witte zoomen, die allengskens verdwijnen, zoo als de breedere zoo·
men der vleugelpennen en de meer bruinachtige tint van
het graauw der bovendeelen.
Het 0 u d e wij fj e gelijkt op het oude mannetje in bet
najaar; maar de graauwe kleur der boveDdeelen is door
een vaal roestbruin vervangen; het roestgeel van den krop
ia ftaauwer, het zwart van de keel eD den kop is door roestgeel, in het midden der keel door eene witachtige tiDt ver·
vangen.
•
De jongeD hebben de kleine vederen met eeDe zwartach·
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tige tint omzoomd, en bare grondkleur is op de bovendeelen bruingrijs, op de onderdeelen bleek roestgeel.
De Gekraagde roodstaart is over gebeel Europa verbreid,
en is een der weinige zangers, welke noordelijk tot Arcbangel en de noordkust van Scandinavië voorkomen. Hij wordt
ook in Klein-Azië gevonden, en overwintert in NoordAfrika, waar hij zuidelijk tot Senegambië en Nubië gaat.
Hij wordt ook in ons geheel land algemeen broedende aangetroffen. Men vindt hem bij voorkeur in bosscbjes en tuinen, vooral in de nabijheid van woningen. Hij komt in
April tot ons, en vertrekt in September. Zijn stemgeluid
beeft iets zwaarmoedigs: zijn loktoon is fluitend, zijn zang
aangenaam en zacht. Hij is levendig, en de staart in eene
nagenoeg gedurige zijdelingsche beweging, of op en neder
wippende. In de kamers vrijgelaten, vangt hij dagelijks duizende van vliegen. Hij broedt jaarlgks tweemalen. Het nest
is groot, onregelmatig halfkogelvormigj veelal uit grasstelen
en worteltjes, en van binnen met vele vederen belegd. Het
is iu holle hoomen, onder de daken of aan begroeide muren geplaatst, en bevat 5 tot 7, eenigzins glanzige, licbt
blaauwgroene egeren zonder vlekken.
• e Zwarte reod.taart. Luelola tla;ttb.

Der Haturöthling. Le rouge-queue.

.

KUl. en BUI., p. LIX, nO. 240. -

S1l1via tleytil, Seo-

Digitized by

Google

157
Annal. I, p. 157, nO. 288. - MotacUla ertthitCUl,
LINN., p. 885, nO. 85. TEMM., I, 218; lIl, 145. NAUW., pI. 79. GOULD, pI. 96.
Geheele lengte 5l". Vleugels st". Staart 2!".
Tweede slagpen gelijk aan de zevende.
Oog donkerbruin. Bek en pooten zwart.
Te herkennen aan zijne kleur. Van den Gekraagden roodstaart door deze kleur, door zijnen langeren staart en de kortere tweede slagpen te onderscheiden.
Staart met zgne dekvederen, in iederen leeftgd,
100 als bij den Gekraagden roodstaart.
Nestklee·d: graauw, overal met vaal gele schachtvlekken; op de onderdeelen in het rosse trekkende, en met
onduidelijke, zwartacbtige, gegolfde dwarslijnen.
Wijfje in iederen leeftijd en het jonge ,mannetje
in bet najaar: graauw, min of meer in het rosbruine
trekkende; de vleugels bruin.
Oud man netje: Boven leigraa u w. On derdeel en
tot aan den buik, wangen, teugels en voorgedeelte van het voorhoofd, donker zwart Vleugels min of meer zwart, de buitenvaan derkleine
alagpen nen grootendeels wi t. Buik witachtig. - Na de
ruging hebben «Je zwarte vederen lichtere randen.
Het oude mannetje kleurt volgens de luchtstreek of woonplaats, min of méer volmaakt op; somtijds geschiedt dit
in bet gebeel niet, en bet heeft dan de kleur van bet wijfje
POLI,
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Bene zOodanige, maar standvastige verscheidenheid, Lwcioltl
Cairi genoemd, leeft op de lage Alpen ten noorden van
Marseille, en verhuist van daar, in den winter, door de lagere Itreken, terwijl de gewone Zwarte roodstaart in het
zuiden van Frankrijk een standvogel is.
De Zwarte roodstaart bewoont het zuidelijke en MiddenEuropa; maar hij behoort onder die vogels, welke zich jaarlijks meer en meer naar bet noordeu uitbreiden. H ij beeft
in de nieuwere tijden de zuidelijke grenzen van Denemarken bereikt, heeft zich over het Oldenburgsche verbreid,
en vertoont zich thans jaarlijks ook soms in de provincie
Holland, zonder echter tot het broeden te komen. In GrootBrWanje wordt hij slechts toevallig waargenomen, even als
in Scandinavië. Hij overwintert in Klein·Azië en NoordAfrika. In ons land wordt hij in sommige grenssteden broedeude aangetroffen. b. v. te Nymegen, Arnhem, Zutphen,
Breda. Hij houdt zich bij voorkeur op de woningen, bij ons
op de hoogste gebouwen op. van wier (laken men zijn kraslenden zang verneemt. In bergachtige streken komt hij tot
aan de sneeuwlijn voor. Hij komt reeds in Maart en
vertrekt eerst in October. H ij nestelt twee maal 'sj aars
in de spleten of gaten van rotsen, en moren of onder de
balken der gebouwen. Het nest is van grasstelen en worteltjes gemaakt en van binnen met haren en vederen rijkelijk belegd. Het bevat 5 tot 6, zelden 7, glanzig witte
eijeren.
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Das Rothkehlchen. Le rouge-gorge. The Rohifl.
Kus. en Bus., p. LVIII, nO. 238. - Motacilla TUbecvIa, LINN., p. 337, nO. 45. - S!Jlvia rubecula, LATH., Index,
11, p. 520, sp. 42. - TEMM., I, 215 j 111, 242. - Bun.,
Enl. 361, fig. 1. -::- NOZEM. en SEPP, I, 87. - NAuM.,
pl. 75. - GOULD, pI. 98. - EritnacUB rubecula, CUVIER.DrmdQ.1UB Tubecula, Bon. - Rubecrda familiäris, BI.YTH.
Geheele lengte 51-". Vleu gels. 2/../ Staart lH~.
Tweede slagpen gelijk aan de vijfde. .
Snavel zwartachtig bruin. Oog donkerbruin, bij de jongen grijsachtig. Po 0 te n v u il b r u in.
Gemakkelijk te herkennen aan zijne kleuren.
Bovendeelen, ros-geelachtig olijfgroen. ReDe
streep op het voorhoofd achter den snavel, zijden vaD den kop, keel en krop tot op de borst,
r 0 sa c h tig ge e Ir 0 0 d. 0 ver i g eon der d e el e n w i tachtig. Zijden van de borst, graauw, van het overige gedeelte van den romp licht olijfgroen.
Jong: op de bovendeelen als de ouden, maar iedere
veder met zwart -omzoomd, en van eene vaalgele leogtevlek
voorzien. Onderdeel en geelachtig, met zwartachtige golvende
dW&J'II8trepen.
Het Roodborstje bewoont geheel Europa tot digt bij dea

Digitized by

Google

160
poolkring. Het is op den trek menigvuldig in Klein-Azië,
overwintert in Noord-Afrika, en wordt alsdan op Madera,
Teneriffa, in Nubië, enz. aangetroffen. Het broedt in ODS
geheel land. Het verhuist in October en komt in de tweede
helft van Maart terug; maar er overwinteren steeds een
grooter of kleiner getal, niet alleen bij ons, maar enkele
zelfs in Scandinavië, en een groot getal in Groot·Brittanje.
Het bewoont bosscben, het hakhout en zelfs tuinen; wipt
dikwijls met den staart, is weinig schuw, kan gemakkelijk
gevangen worden; en komt in den winter zelfs in stallen,
broeikassen of diergelijke gebouwen, om zijn voedsel te zoe·
ken en er te slapen. Zijn zang is zacht, maar zeer aangeDaam en gemoedelijk. Het houdt zich veel in de laagte op;
voedt zich met insekten, wormpjes en zelfs slakjes, en eet
later ook beziën. Het nest staat op den grond, tU8schen
het gras, boomwortels oC 'steenen. Het is groot, uit mOs
vervaardigd, halCkogelvormig. of indien het vrij in het gras
geplaatst is, kogelvormig .met een zijdelingsche opening;
en bevat 5 tot 6 geel- of roodachtig witte, onduidelijk
met bruin gevlekte eijeren.
Be' Blaaawhentje. Luetel•••eere••
Du Blaukehlchen. La gorge bleue. The Blu·tl&rotJt.

Kus. en Bus., p. LVIII, nO. 287. - Motacilla 1UfCiea,
LINN., p. 886, nO. 87. 8ylvia lUfCica, LUB., Ind. lI,
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P. 521, sp. 48.: - Cyanecvla nectclJ, BauK., Handb., p.
580. - TB..... , I, 216; 111, 143. - Bun., EnI., 361,
fig. 2i en 600, fig. 1, 2 en 3. - NOZBH. en SEn, V,
411. - NAuK., pI. 76. - GOULD, pI. 97.
Geheele lengte 51-". Vleugels 2i". Staart lH".
Voetwortel nagenoeg 1"; aomtgda slechte t", naarmate de
nagel kleiner ia, hetgeen lomwglen plaats heeft.
Oog donkerbruin. Snavel zwart. Pooten bruin, met doorachönende vleeschkleur.
Te herkennen aan de kleur.
In iederen leeftgd de staartpennen op de eerste
helft roestrood, op de tweede, zwart; de beide
middelste pennen echter geheel bruinzwart, en
ene witachtig roestkleurige streep boven de
oogen.
Nest kIe e d: behalve den staart, grijsachtig zwart, maar
iedere veder met eene groote roestgele lengtevlek.
In het eerste najaar. Bovendeelen grtisachtig
olijfbrnin. Keel als een groot wit, met zwart omloomd schild. Overige onderdeelen bleek rosachtig, in het midden van de borst en den buik wit.
Het mannetje in het volkomen kleed is gekenachetst door het eraai glan zige azu ur blaauw,
hetgeen de geheele keel tot op denkrop inneemt
en van achteren door een en smallen zwarten
band en eenen breeden roeatrooden boratgordel gevolgd wordt.
11
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. De, wijfjés hebben' de klèur der Jongen van het ~erste
najaar; en krijgen, ofschoon later en minder volkomen', die
der mannetjes.
.
Bij den overgang tot het volkomen 'kleed wordt eerst de
"keel blaauw tot op eene wittll vlek ió het midden, die
veelal in roestkleur verandel't, en nadat ook deze blaauw
is geworden, eene zilverachtig witte kleur aanneemt.
De voorwerpen in den overgang, met eene roeRtkleurige vlek
in het midden van de blaauwe keel,worden door velen voor eene
eigene soort gehouden; dit is 8ylvia coerulec111a, PALLAS.
Het Blaauwborstje is in kleinen getale over geheel MiddenEuropa verbreid. Het komt slechts zeer zelden in Groot-Brit'tanje voor; is daarentegen gemeen in Scandinavië tot aan de
IJszee, en in Siberië tot Kamtschatka. Op den trek wordt het
in het zuidelijke Europa, in Klein-Azië en Noord-Afrika trit
Abyssinië aangetroffen. Het behoort bij ons onder dezeldzame vogels, werd echter enkel bij. Haarlem, en" in de provincie Groningen, in het Onland nabij het gehnchtje Eel-derwolde broedende aangetroffen. Het hondt zich, gedurende
. den broedtijd, gaarne in de nabijheid van het water op, op plaat'sen, die met gras en digte struiken begroeid zijn. Na den
'broedtijd bezoekt het veelal moerassige plaatsen, waar het
'tusschen het riet, de biezen en het gras rondloopt; bet
komt echter ook voor op moes- of aardappelvelden. Het houdt
zich in den regel digt bij den grond op, verschuilt "!ieb
-ne, en wordt hierdoor 'en door zijne eenzelvige 'leve~swijle
veelal niet opgemerkt of ontgaat aan de nasporingen. De laog

gaar-
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ia helder, afwînelend, zeer aangenaam, en bootst de stemmen
nu allerlei vogels, zelfs die van kikvorschen ua. Het halfkogelvormige, uit gras, bladeren en pluis vau wilgeu, haar,
of mOl vervaardigd uest staat op den grond, op verborgen
plaàtsen, tusschen boomwortel en of in het gras; en bevat
i tot 6 licht blaanwgroene, met vaal bruin en roodgraauw
gemBar~erde egeren.
DE TAPUITEN. SAXICÖLA.

De Tapuiten, in Groningen V'atoppen of Fitoppen; genoemd,
hebben zeer veel overeenkomst met de Zangers, en sluiten
zich meer bepaaldelijk aan de Nachtegaal-zangers aan. Men
kan hen Zangers noemen, welke in drooge, min of
meer opene streken leven; zich op of digt bij
deu grond ophouden en aldaar nestelenj tamelijk lange vleugels hebben; wier staart middelmat i g, van achteren reg tof zee r fl a a u waf ge ron d,
en z war t , maar aan de wor tel h elft vee I a I wit i s j
die tamelijk hoog op de pooten zgn; wier voetwortel van voren met een geheel schild bekleed ia;
wier hoofdkleuren zwart, wit of bruingeel en bruin z.gn, en
1rier grootte afwisselb tU88chen die van een grooten Leeuwe·
rik en eene RiDgmusch. De Europeesche soorten hebben
alle zwarte pooten, een zwarten bek en donkerbruine oogen.
Het eerste kleed is veelal zeer verschillend van het volmaakte kleed, en de wijfjes zijn minder fraai van kleur dan
de mannetjes.
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Zij bewonen de oude wereld, waar zij bij voorkeur op
opene, met zand, steenen of strniken bedekte plaatsen, op
of digt bij den grond leven j zijn zeer levendig en schnw;
loopen behendig op den grond j - wippen dikwgls met den
staart; voeden zich met insekten j maken een halfkogelvormig nest op of digt bij den grond, en leggen 4 tot 5 blaauw·
achtige, somtijds van bruinroode vlekken voorziene eijem.
De meeste soorten van ons werelddeel zgn trekvogels.
Men kan dit geslacht in twee onderafdeelingen brengen, te
weten: -die der Eigenlijke tapuiten en die der Gras-tapuiten.
DE EIGENLIJKE TAPUITEN.

Dit ondergeslacht bevat de grootere soorten. Zij houdeo
zich steeds op opene, drooge, zand- of steenachtige plaatsen op, en hare hoofdtinten zijn zwart en wit of bruingeel.
Twee soorten van deze onderafdeeling werden in ons land
waargenomen, en behalve deze, komen, in het overige
Europa nog de drie volgenden voor.
Sa:.r:icola aurila, TEMM. Volmaakt als onze Gewone tapuit;
maar, bij de ouden, de schoude"ederen zwart, en alle lichte
kleuren door een min of mee~ duidelijk rosachtig wit ver·
vangen, he~geen zich somtijds tot aan het einde der staartpennen, met uitzondering van het binnenste en buitenste
paar uitstrekt. De jongen meer somber van kleur, de WUI'
gen reeds geheel bruin, en de lichte randen der vleogelvederen weinig in het oog vallend. Bewoont het zuidelijke Europa, Klein-Azië, Àrabië, Egypte en Marocco.
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Suit:ola kucornela, TIMM. of lugens, LICRTENSTEIN. - Een
weinig kleiner dan de gewone soott. Kleur van den staart
als bij .deze ; overige deelen bij de ouden. als bij de oude
Su. ,tapuiM; maar ook de geheele mantel zwart, en het
lwart van de waagen en de keel over de zijden en het
,oorgedeelte van den hals tot aan den krop uitgebreid. Bewoont het zuidelijke Rusland, Egypte, het A.ltaï-gebergte
en Daoerië.
Su/cola leucura, LICBTIN8T. of cachinna"" TBMH. De grootste 80ort. Grootte van een zwaren Leeuwerik. Geheel zwartbruin, maar de staart met zijne dekvederen wit, behalve
de beide middelste staartpennen die op de tweede helft, en
de overige die op het laatste vijfde zwartbruin zijn. Bewoont
het heete Europa en Noord-Afrika.
.e Ge_ODe tapalt. 8aXleola eeDaDthe.
Ook Wijntapper, Witstaart en Steensluiper " in Gelderland
Walduker en Heitlehupper; bij Groningen Vitop; bij
's Hage Duintluiker; bij Haarlem Tapier en Stag
genoemd.

Der Btein,ehmätzer. Le mottew: of eu/-blanc. The Wheatear.
Omith. Taachenb., I, p. 217. =- Motaci/la oe·
I, p. 382. - TBMM., I, 237 j lIl, 164. ...,.
Bun., Ent 554. - NOZEM. en SBPP, 11,164; lIl, 278.NAVJI., pl. 89. - GOl1LD, pl. 90.
BICBST.

UftIhe,

LUfN.,
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Grootte, zelfs bij de ouden en bij beide seksen, volgenl. de
voorwerpen, verander~k. Geheele lengte 51 tot 6·.
Vleugels SrsT tot SH". Staart 2! tot 24-". Voet..
wortel H tot lt"·
Te herkennen aan de kleuren; de Guden vooral &aD de
lichtgrijze tint der vederen van de bovendeelen, en de
breedte van den zwarten staartband.
Staart met zijne dekvederen in iedel'en leef.
tijd, wit; maar het middelpaar staartpennen op
de twee laatste derden, de overigen op het laatst e d erd e harer len gt e, zwart.
Oud mannetje in den zomer: Vederen der bo·
vendeelen met de schouder· en atuitvedel'en
1i c h t g rijs. Bovenkop aan het voorhoofd enbo"en de oogen
met wit omzoomd. Teugels, wangen en vleugels
zwart. Onderdeelen wit, in het roségeel spelend e. Na de ruijing trekken alle tinten behalve het w,it
van den staart ~ sterk in het roestkleurige, en de pennen
der vleugels en vederen hebbèn breede roestgele randen.
Bij bet 0 u d e wij fj e zijn de kleuren valer j bet zwart
aan de wangen ontbreekt j de vleugels zijn meer bruinachtig; bet grijs der bovendeelen en het wit der onderdeel~
trekken in bet roestkleurige.
Bij de jongen ontbreekt het .wart aan den kop inap-.
lijk. gebeet De grondkleur der bovendeelen is een grijsach·
tig roestbruin, dat der onderdeelen een licht. roodachtig
roestbruin j de vederen en pennen van staart en vleelela
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~eqben b.re,eà~ roe~tbruine

randen, en de kleine vederen zijn

zwartltchtig om~oomd.
De Tapuit bewoont geheel Europa, het noordelijke en gematigde Azië, en overwintert in Noord-Afrika. Hij is over
ons gehe~l lalld verbrei4, en broedt in Scandinavië tot aan
de oevers der IJszee. De onder de Damen van SatlJ. saltätor,
MENETR~E8 van het zuidelijke Rusland, Sa:c. olivaslra, RÜPPBLL van het nQ,ord-oostelijke Afrika, en. SatJJ. libanot'ïc~ ~
EBRENBERG "an Syr,ë! sc~ijnen. tot dele lioortte behooren:
Hij hqudt zich op opene, ~.nnige, droo~e plaatsen op. zoo
als heidevelden. duinen, kale plekken op weilanden of veldelI ..
,.~csstraatwegeD enz., v:ooral op plaatsen, waar hoopen steenen liggen. Hij komt tot ons in de eerste helft van April eIJ
vertrekt tegen het einde van Septemqer. Hij is zeer voorzigtig en schuw. Hij laat zijnen loktoon dikwijls J zijnen zang, die
eeuvoudig en eenigzins kras.send is, en in welken de loktoonen
herhaald worc!en., zelden en gewoonlijk slechts bij nacht. van
~en avo~fi tO.t den morgen, hooren. Hij voedt zich met insekten. H ij plaatst zijn peilt in gaten van den grond, tu~scben
.teenen of onder Uggende boomstammen, en zelfs in boomholen digt bij den gro.n~. Wanneer men aan zijne woonplaateen t voor ,hij broedt J eene kleine holte in den grond
graaft, die min of meer overdekt, en in de nabijheid eene
kleiDe, booCttl ~p.kt, .waarop hij zich kan zetten, zal hij
veelal. deze ~mPlJtlIJatige nestplaa,ts boven anderen verkie·
zen. Het :neat. ~s" uit droog gras en allerlei kruiden vervaar. mgd J ~ ~~t vC!d~Jen J "91, haar ~f ~aJltenpluis gevoerd.
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Het bevat 5 tot 6, zelden 7, blaauwachtig of groenachtig
witte eijeren, welke veelal eenkleurig, zelden met rosse vlekjes versierd zijn.
De Blonde tapuit. .a:deol••tapaldna.

Tnnf., Manuel, I, p. 241. - Motacilla atGpaZÏfttJ, LINN.
P. 881, nO. 14. - Mu,cicapa melanoleuca, GÜLDBN8TäDT,
Nov. Comm. Petr., XIX, p. 468, pI. 15. - Sal:ÎCola nnthomel~na, ERRBNB. - N Á 111f., pl. 90, fig. 1 en 2. - GOlJLD,
pI. 91.
Ge he e Ie 1eng te 0 n geve e r 5t". V I eu g e la Sr'.
Staart 2-1-".
Bek, oogen en pooteu als bij den Gewonen tapuit.
Deze soort onderscheidt zich vau den Gewonen tapuit: in
iederen leeftijd, door dat hij eeu weinig kleiner is, en dat
het wit van den staart veel verder naar achteren reikt; in
den ouden leeftijd bovendien door de witte kleur lijner
kleine vederen, en doordat niet alleen de wangen, maar
ook de keel en de schoudervederen zwart zijn.
Oud mannetje in den zomer:Keel, wangen en
van daar eene streep om den bovenenavel vlengels en schoudervederen zwarl Staartpenuen ale
bij den Gewonen tapuit, maar het wit strekt zich, zoo als bij
Su. aurita, op het tweede, derde, vierde en vijfde paar peuDen
tot digt bij of aan het einde dezer pennen uit. All e 0' erige deelen wit. Na de ruijing in het najaar lijn de
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witte vederen, bebalve die van den staart en van de stnit,
en eene witte streep boven het oog, grijsachtig ros, en
de zwarte vederen hebben rosse randen.
Het on de wij fj e heeft overeenkomst met het oude
mannetje in het najaar,· maar het zwart aan de keel en
vleugels is valer.
De jongen gelgken op die van den Gewonen tapuit,
maar de lichte tinten zijn blonder, de donkere valer, en de
ooratreek is bruiner.
De Blonde tapuit bewoont het zuidelijke Frankrijk, Italië,
Sardinië, en- in het algemeen het heete Europa, en brengt
den winter in Noord·Afrika door. Hij werd slechts toevallig in Midden-Europa aangetroffen, schijnt daarentegen,
op sommige plaatsen, in onze duinen te broeden, vermits er in den zomer voorwerpen werden geschoten, zoowel in de kattendoornen bij Haarlem als in de pannetjes bij Wassenaar. In andere landen boudt hij zicb
bij voorkeur op rotsen op. Zeden en nest als bij den
Gewonen tapuit.
Wij maken hier nog de opmerking, dat er in Egypte een
andere soort met eene zwarte keel en blonde kleine vederen voorkomt; maar hare achoudervederen zijn niet
zwart en het zwart neemt de geheele groote achterhelCt
van den etaart iD. Dit ia Buicola de.erti, RÜPPBLL, en
de jonge vogel hie"ao is Su. isa6ellina, TBJlM., pI. col.
172, J.
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DE GRAS-TAPUITEN,

De Gras-tapuiten worden ~ij de natuuronderzoekers veelal
onder een en eigenen naam (Prat~la) ~an d~ ~jgenlÜke
tapuiten afgescheiden. Hiertoe behooren de .1ue~nere soorten,
lDet kortere vleugels, een en korteren bek, en die zich bij
voorkeur in de nabijheid van struiken of boschjes ophouden.
. Europa heeft slechts de twee volg6l)de soorten, welke
beide ook in onll land voorkomen.

Be' paapje . • a~cola rube'ra.
In Gelderland Kleine walduker. bij Haarlem Kleine .tag
en StompBtaartje genoemd.
BECBST., Nat. Deutschl., IIJ, p. 684,. Motacilla, rubetra, LINN•• p. 333, nO. 16. - Pratic~la rubetra., KocK, &i~.
Zool.. I, p. 901., nO. 112. - TJ1IOI•• I, 244; lIl, 167• ..Bun., Eot 54. - NAUM,j p1. 89. ~ GOUL», pJ. 98•.
Geheele lengte 4} tot 5". Vlep.gels 2* tot 2W.
Staart lt".
Gemakkelijk te herke,nneo aanzüne kleur~D,
.en van de volgende te onderac·hei_den door zijn en half wi tten, half zwarten staart.
Oud mannetje: Kleinere vederen der bovendeelen vaal r08,
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met eene groote zwarte overlangsche vlek. WaD gen zwart.
Eene lallge streep boven de oogen, eene lange knevelstreep
eD. de kin wit. Onderdeelen bleek roestrood , op de borst
en buik iD het witachtige overgaande. Vleugels zwartbruin,
maar de biDneDste deb·edereD wit. StaartpenneD aan de
wonelhelft wit J aan· .dl' achterb,elft zwartbruin,. maar de
heide middélate s(aartpennen. p.agenoeg geheel zwartbruiD,
Vleugel- en staartpenneQ ]Qet smalle ros~e zoomen.
Oud wijfje: Als: bet oude manDetje, maar de waDgeD
b r u i D en de rosse zoomeD aaD de peDneD breed er. .
long: NageDoeg als het oude wijfje, maar de onderdee180 wit- of rosachtig, eD met dwarsche ~wartachtige h!1lva.
maanvormige vlekken op deD krop.
Deze soort bewoont Europa Doordelijk tot 67°; zij werd
op den trek in Klein-Azië en }n deD winter in NoordAfrika waargèDomeD. Zij wordt bij ons algemeeD aan drooge
met heide, gras eD laag hout begroeide streken aangetroffen,
en nestelt menigvuldig langs onzen duinkant. Zij komt tot
on. in het begin van Mei, en trekt in het begiD. van. Sep.
tember weder weg. -Haar 10k toon is scherp, de zang aangenaam en afwisselend, en zij bootst ook somtijds dien
van andere vogels DL Men vindt haar Dest jaarlijks een·
maal in struikea toaschen het gras of de hei~e j het is van
graehalmen, steeltjes van planteD en fijne worteltjes ge·
maakt en VBn binnen met zachte stofFeD belegd. Het bevat
li tot 6 blaauwgroene eijereD, die somtijds aan het stompe
eiude .met fijne ..roese ,lèkken versie..d zijn.
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De a •••••r.e.tapule. .axtc.la ru.lcöla.
Ook WatlJor,tje en in Gelderland RoodlJoritige walduker
genoemd.
BICHST., Nat. Deutsohl., 111, p. 694. - Motacilla rtI6icola, LINN., p. 832, nO. 17. - Prat~la rtWicola, KOCR,
Baier. Zool., I, p. 191. - TBJlJI., 1,246; 111,168.Bun., Enl., 618, fig. 1. - N.A.uJI., pI. 90, fig. 8. - GOULD,
pI. 94.
Geheele lengte 4l tot on. Vleugels ongeveer
21'1'" Staart
Gemakkelijk te 0 n d er s 0 hei den van de voorgaande en
alle overige Europeesohe soorten door I Un en ge he e 1
awarten staart.
Oud mannetje: Eene groote vlek aan de Iuden van den
hals; binnen-vlengeldekvederen en de bovendekvedenn
van den staart wit. Krop, borst en zijden van het ligchaam
roestrood. Midden- en achterbuik en onderdekvederen aan
den staart rosachtig wit. Overige deelen zwart, de vederen
min of meer, vooral van den rog naar beneden,
lUI
omloomd, vooral na de lOijing in het najaar.
Oud wijfje: Alle kleuren valer, de roaae randen der vederen breeder, en weinig wit op de bovendekvederen van dea
,taart.
Bij de jongen ontbreekt het wit aan de lijden van d.
hals; de witte vleugelvlek is klein; de keel is pelaohq

Ir·

m.
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Wit in plaats van siwart; de vederen der wangen, zoo .la
die van alle bovendeelen zijn vaal rosbruin met eene groote
zwartbruine vlek in het midden.
Deze soort is buitengewoon verbreid, ofschoon zij, in
de landen waar zij voorkomt, slechts bepaalde en veelal
beperkte plaatsen bewoont. Zij is over het. zuidelijke en
Midden-Europa verspreid, komt echter noordelijk niet dan
zeer toevallig naar Scandinavië en wordt zelfs in Denemarken slechts enkel waargenomen. Zg leeft ook in het geheele
gematigde Azië tot Japan, en gaat zuidelijk tot Nipaul
(Saicola indlca, Blytb). Zij overwintert in Klein-Azië en
Noord-Afrika. Zuidelijk van Abyssinië treedt zij wederom
op, doch all standvogel, en wordt van hier tot aan de
Kaap de Goede Hoop aangetroffen. Naar mate men de
meer beete streken nadert, kleuren de vederen echter zuiverder op: de ros18 randen der zwarte vederen verdwijnen geheel, zood at deze' deelen volkomen zwart zgn, het
wit is zuiverder, het roestrood der borst hooger, en het
rosachtig wit der onderdeelen wordt zuiver wit. Diergelijke
'fOgels dragen bij de natuuronderzoekers den naam van
8uieola rnaura, PALLAS. In ons land werd deze soort in
de provinciën Gelderland, Groningen en Holland waargenomen. In Holland komt zij in sommige duinstreken broedeude voor; b. v. bij Noordwijk, boven Haarlem en in de
pannetjes bij Wassenaar. Zij komt in onze duinen vroegtijdig aan, en werd herhaaldelijk reeds van den 18 Maart af
geschoten. Zij vertrekt weder in October, Bcbijnt echter
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.Iecht. eens te nestelen. In onze duinen leeft -U lU de
met doornstruiken begroeide pannetjes. Haar loktoon ia
scherp en de zang niet onaangenaam. Zij is zeer levendig
en schuw, en maakt haar nest iu de doornstrl1iken tusachen
het gras. Het heeft veel overeenkomst met dat der Tootgaande soort en bevat 5 tot 6 blaauwgroene, van roae
vlekken voorziene egeren.
DE PIEPERS. ANTHUS.

Men kan de Piepers als vogels beschouwen, welke den
leeuwerikvorm onder de Zangers vertegenwoordigeu , of in
andere woorden als Zangers welke de Leeuwerikken
naderen door hunne kleuren, hunne verlengde
slagpennen der tweede orde, hun min of meer
regten en verlengden nagel van hunnen achterteen, en hun verblijf op den grond. Het buit_ste eD ook het volgende paar staartpennen zijn miD ef
meer wit. welke kleur in eene naar den wortel der peDDen wiggevormige vlek uitloopt. Onze Europeeache sOGrten
hebben donkerbruine oogen. Zij naderen in vencheidene
opzigten ook de Kwikstaarten, maar onderscheiden zich
daarvan niet alleen door hun voorkomen en hunne kleur,
maar ook door hunnen korteren , aan het einde een weinig
uitgesnedenen staart. Hun bek i. priemvormig. .UIl het
einde bauw gekromd en een weiuig ingesneden. Zij -in
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slanker en veel zwakker van maaksel dan de Leeuwerikken,
en velen zijn ook een weinig kleiner dan deze.
Zij b-ebben eenen eenvoudigen zachten zang, en laten,
'Vooral bij -het opvliegen de toon en , "piep-piep IJ hooren j
van daar hun naam. Zij voeden zich met insekten en wor'men j vliegen goed, houden zich meest op den grond op;
loopen schieliJK, wippen met den staart, nestelen op den
grond, en leggen 4 tot 5 gemarmerde en gevlekte eijeren.
Er is weinig verschil in kleur tusschen de ouden en jongen;
maar zij hebben een, veelal door eenigzins fraaijere kleuren
'gekenschetst zomerkleed. Zij zijn over alle werelddeelen verbreid. De in de koudere en gematigde streken levenden verhnizen na den broedtijd.
Behalve db, ook in ODS land voorkomende soorten, heeft
men in Europa nog de volgende soort waargenomen:
, ~ntAU8 ag_atle"", of ,pinoletla. Verwant met den Oeverpieper, maar standvastig onderscheiden vooral door dat de
lichte tint aan de staartpennen, niet bruin wit is zoo al.
bij den Oev.,rpieper, maar zuiver -wit zoo als bij de overige
soorteb, en door dat· deze lichte kleur veel meer uitgebreid •
is: dit wit namelijk loopt op het buitenste paar langs den
buitenrand der pen, tot tegen het einde van het eerste
vierde, op het volgende paar tot aan bet einde van het
tweede derde harer lengte voort. Bebalve dat onderscheidt,
zg zich door de minder groenaehtige tint barer bovendeelen, door dat de ondertieelen van het zomerkleed geene vlekken hebben en door dat de pooten en bek donkerder vlUl
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kleur zijn. Deze soort bewoont in den· zomer de hooge gebergten van het warme eb Midden- Europa, en brengt den
winter aan den voet der gebergten of in hun omtrek
door. Zg is intllsschen ook buiten Europa verbreid. De
voorwerpen uit het Noord-oostelijke Afrika en Klein-Azië
verkregen den naam van Anl/uu CoweUii, AUDOU IN , Rigripa,
BEMPB. en EBRENB., en orientalil, BRBBM. j en die, welke
het koude Noord-Amerika tot Groenland bewonen, en van
welke men ten onregte zegt, dat zg zich altijd door eenen
fijneren bek oDderscheiden, dien vaD Anlh. ludoviclëiRUI.
De overige Europeesche, OOlt iD ons land voorkomende,
soorten z9D:
De Groote pieper• .AaUl. . aleJaardU.

VIEILL., N. Dict. vol. 26, p. 491. - TEMM., I, 263;
lIl, 185; pl. coL lOl. - GOULD, pl. lS5. - Corydalla Richardii, SWAINSON.
Geheele leDgte 7". Vleugels Sl'! tot Sr. Staart
21". Voetwortel oDgeveer 1i". Nagel van den
achterteen ruim
en flaauw gekromd.
Bek geelachtig vleeschkleurig , maar naar voren, vooral
de boveDbek bruin. PooteD geelachtig vleeschkleurig. De donkere kleur loopt op de buiten·
peDnen van den staart slechts tot de heUt van
hare lengtej op het volgende paar tot aàn het
laatste achtste van hare lengte.

r',
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Te herkennen aan zijne grootte, waarin hij alle
overige 800rten overtreft.
Volkomen kleed: Vederen der bovendeelen grijsachtig
roestgeel j met eene groote bruine overlangsche vlek in
het midden. Staartpennen, behalve de twee buitenste paren,
zwartbruin. Pennen en vederen der vleugels zwartbruin met
roestgele zoomen. Eene streep boven de oogen en onderdeelen roestgeelachtig wit, op den krop en de zijden van
den romp in het roestgele overgaande. Zijden der keel met
eene overlangsche zwartbruine streep, die tuuchen de zwartbruine overlangsche vlekken van den krop loopt. Na de
rnijing zijn de tinten minder levendig.
Bij de jongen zijn de donkere vlekken der bovendeelen
grooter , die der borst talrijker, en de grondkleur der onder.
deelen is meer witachtig.
Deze Pieper is een bewoner van het zuidelijke Europa,
waar hij in Griekenland, het zuidelijke Frankrijk en Spanje
broedende aangetroffen werd. In Noord·Afrika schijnt hij niet
voor te komen. Daarentegen werd hij in het najaar in Duitsch.
land, op Helgoland, in ons land, Belgie, Groot-Brittanje en
het noordelijke Frankrijk van tijd tot tijd waargenomen. Er
ontstaat .derhalve de vraag, of hij niet misschien ook op
de duinen en heiden, die zich langs de Noord- en Oostzee
uitstrekken, broedt. Hij leeft aan drooge opene plaatsen,
en heert in levenswijze, zang en eigenschappen in het algemeen
zeer groote overeenkomst met den Duinpieper, van welken
hg , al. het ware, eene herhaling op eene eenigzins
J2
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grootere schaal is. Men vindt zgn nest op den grond, het
bevat 4 tot 5, vuil witte, met onregelmatige bruine vlekken versierde eg eren.
De DlIID.pleper. ABth. . calDpeatria.

Der Brachpieper. La ro""eline.

Nat. lIl, p. 722. - ÄnthtJII rufe,cenB, TEMK.,
I, 267; lIl, 189. - BUFF., Enl. 661, 1. - NAuM., pI.
84. - GOULD, pI. 137. - Agrodr'öma campe&tril, SWAINS.
Geheele lengte 6-1-". Vleugels 3 l" tot 31". Staart
2!". Voetwortel ongeveer 1". Nagel vaD deD achterteeD T'I" tot -Is" eD flaauw gekromd.
Kleur van oog en bek oDgeveer als bij de voorgaande.
Pooten vuil geel. De donkere kleur loopt op
het buitenste paar staartpennen tot aan het
laatste vijfde harer lengte.
Voorna 10 e I ij k te herken nen aan zijne vale tinten, welke aaD die van den Kuif-leeuwerik doeD
denken.
Kleur en hare verdeeling als bij de voorgaande soort,
maar doorgaans valer, vooral op de bovendeelen.
De Duinpieper bewoont het warme en Midden-Europa.
Hij komt in Scandinavië slechts tot ongeveer 67° N. B.
voor, en wordt in Groot-Brittanje in het geheel niet &aDgetroffen. Hij werd in Klein-Azië waargenomen, overwintert
BECHIIT.,

r
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in Arabië en Noord-Afrika, en wij hebben deze soort
ook van Bengalen gekregen. Van Zuid-Afrika (Algoa-Baai)
werden ons verscheidene voorwerpen (verschillend van den
aldaar levenden Ant". ruftlua, VIEILLOT,) gezonden, welke
zeer groote overeenkomst met onzen Duinpieper hebben, van
welke het eene echter vaal als de onze, het andere even ros is
als AntI&. Ric"ardii in het zomerkleed. Eindelijk schijnt ook
Am". aualrälia, GOULD nagenoeg niet van onzen Dninpieper
af te wijken. De Duinpieper, ofschoon over wijd uitgestrekte
landen verbreid. wordt echter aldaar alleen op zekere bepaalde plaatsen broedende aangetroffen. Bij ons zijn dit de
zeeduinen j in andere landen kale, steen- of zandachtige
streken, zelfs wanneer deze langs of midden in de bosschen
liggen. Hij komt aan zijne broedplaatsen na het midden van April, en trekt in September weg. Zijn zang is
slechts nit eenige toon en gevormd. Hij voedt zich van insekten en slakjes. Hij nestelt slechts eenmaal 's jaars, en plaatst
zijn nest in het drooge gras, tusschen kruiden of struiken.
Het is uit gras, stelen van onkruid en mos gemaakt, en van
binnen met fijne worteltjes van gras en haren belegd. Het
bevat 4 tot 5, somber blaauwachtig witte, veelal met roodbruin gevlekte eg eren.
• e OeTerpleper. Aatlau rupe.......

NIL8S., Ornith. IIUec., I, p. 245, pI. 9. - Alauda olJscura,
PENH., Brit. Zool., I, p. 482. Anl"ua littorälia, BREUK.,
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Lehrbuch, I, p. 289. - .AntAUB ob,cüru, en immmllbrlia, DBGUND, Ornith. I, p. 429. - GOll'LD, pI. 188.
Ge h e e I e I eng t e 6!". V I e u g eIs 0 n g e vee r 8t".
Staart 2-1". Voetwol'tel I". Nagel van den achterteen ongeveer/r ". en flaauw gekromd.
Oog donkerbruin. Bek donkerbruin, naar den wortel, vooral
naar onderen, roodachtig geel. P oot end 0 n k er r 0 0 dgeel-bruin, in den winter lichter dan in den
zomer.
Gemakkelijk van alle overigen te onderscheiden door de weinige uitbreiding der lichte
kleur om de staartpennen en doordat deze kleur
bruin wit, in plaats van wit, is.
Zomerkleed: Grondkleur der bovendeelen en wangen,
somber grijsachtig olijfgroen. De vederen en pennen naar
de middellijn donker olijfbruin. Onderdeelen vaal rosgeelach tig wit, op den krop en de borst in het vaal roestroode
overgaande. Keel van achteren met eene krans van donker
olijfbruine vlekken omzoomd, en diergelijke ,lekken ook
langs de zijden van den romp. Eene grijswitachtige streep
boven het oog.
Winterkleed en jong: De grondkleur der bovendeelen sterk
in het groengele trekkende; de onderdeelen vaal geel, en
'ook de geheele krop met donkere vlekken.
De Oeverpieper bewoont in den zomer het noordelijke
Europa, en broedt in geheel Scandinavië, in Denemarken,
in Groot· Brittanje en aan de noordkusten VBn Frankrijk,
o
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vooral aan de rotsachtige zeekusten, en in Scandinavië zelfs
aan de oevers der groote meren. Hij schijnt in deze streken
den Waterpieper (Anlh. aguati'cua) te vervangen. Hij komt
aan onze zeekust in de maanden October en November,
houdt zich aldaar, aan de steenen hoofden, langer of korter
op, verspreid zich over Midden-Europa, keert in de helft
van Maart, reeds in het zomerkleed weder terug, noordwaarts trekkende, en wordt als dan ook op de wateren of
moerassen binnen 'slands aangetroffen. Hij zoekt zijn voed·
sel veelal op de rotsen aan het zeestrand. te midden der
brekende golven. Lokstem en zang hebben overeenkomst
met die van den Graspieper. Hij nestelt op rotsen tusscheu
gras. Zijn eenvoudig nest is uit gra8stelen gemaakt en van,
binnen met haren belegd. Het bevat 4 tot 5, blaauwachtig
witte, met grijsbruin gevlekte eijeren.
De Gra.pleper. A.D.thu praten.b.

Ook 7letleeuwerik, Veldleeuwerik en in Groningen Piep·
leeuwerik genoemd.

La farlouae.
Nat. Deutschl., lil, p. 732. - Alauda praten.u, LINN., p. 782, nO. 2. -TEMM., I, 262; lIl, 190; IV,
635. - Bun., EnI. 660, fig. 2. - NOZEM. en SEPP, lIl,
209. - NAuM., pI. 84 en 85. - GOULD, pl. 136.
Ge h e e Ie 1eng t eon ge vee r 5!-". VI eu g e Is 21 tot 3.l.
Staart ongev.er 2". Vo.twort.l ong.v.er t"·
BZCBST.,

Nr
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gel van den achterteen ruim in, en zeer flaau",
gekromd.
Het wit aan het voorlaatste paar staartpennen vormt eene
wigvormige vlek van -lil tot !" lengte.
Pooten vuil geel.roodachtig. Snavel donkerbruin,
aan den wortel, vooral naar onderen vuil geelachtig vleeschkleurig.
Zomerkleed: Bovendeelen rosgeel olijfbruini alle vederen
en pennen naar de middellijn zwartbruin. Onderdeelen en
eene streep boven de oogen, bleek roestgeel , van den buik
naar achteren lichter. Zijden van den romp en krop met zwartbruine overlangsche vlekken i diergelijke vlekken omzoomen
.ook de keel Keel bij sommige v~orwerpen min oC meer
donker, maar vaal, roestrood: (Anth. rufigulari8, BREHK.).
Na de ruijing in het najaar en bij de jongen is de grondkleur der bovendeelen meer somber en in het groengrgze
trekkende en die der onderdeelen witachtig.
De Graspieper is, in ons werelddeel, de gemeenste en
meest algemeen verbreide soort van het geslacht; maar zij
wordt in het oosten en het hooge noorden van dit· werelddeel vervangen door eene plaatselijke variëteit, die echter
alléén van onzen Graspieper daardoor aCwijkt, dat de donkere vlekken der onderdeelen veelal donkerder en grooter
zijn, dat in het zomerkleed de twee lengterijën van keelvlekken ontbreken, dat de keel steeds roestrood is en dat
zich deze kleur tot over de zijden van den hals uitstrekt.
Levenswijze, zang, nest en eijeren zijn voor het overige
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volkomen als bij onzen Graspieper. Deze plaatselijke variëteit werd doorPALL.A.s in Siberië ontdekt, en door hem Mot.
cervina, door latere dierkundigen AntA. cervinw, genoemd.
Door nieuwere onderzoekingen is het gebleken, dat deze
variëteit in den zomer ook in het grootste gedeelte van Rusland, in Griekenland, in Sicilië en in Lapland onzen Graspieper vervangt, terwijl in het geheele overige Scandinavië
alléén de gewone Graspieper voorkomt; en dat zij deze
broedplaatsen vroegtijdig verlaat, en met onzen gewonen
Graspieper, die zich echter op zijne togten over geheel Noord;
Afrika tot Tanger en Madera verbreid, in den winter in
Egypte aangetroffen wordt. Naar aUe waarschijnlijkheid behooren hiertoe ook dit voorwerpen van Graspiepers in het
winterkleed, in Japan en Celebes geschoten en door ons
in de Fauna Japonica onder den naam van Anth. pratensis
japorUcw afgebeeld. Wij voegen hier nog bij, dat de Graspieper van Nipaul en Bengalen (AntA. r08ac~U8, BODGSON)
in niets van onzen Graspieper afwijkt, dan door de flaauwe
wijnroode tinte zijner onderdeelen.
De gewone Graspieper is in ons geheel land, op alle
weilanden, op de heide, op geesten, velden en moerassen
menigvuldig aan te treffen. Hij komt reeds in Maart aan,
en trekt veelal eerst in N ovem ber wederom weg. Hij houdt
zich op den grond op, en zet zich slechts zelden op de
takken van de struiken of het hakhout. Bij het opvliegen
laat hij, in kleine tusschenpoozen, een eenigzins scherp
geluid hooren. Wanneer hij zün eenvoudigen, eenigzins sis-
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senden zang laat hooren, vliegt bij regt in de hoogte en 8tOrt
alsdan schielijk weder naar de laagte. Men vindt zijn neat
op den grond: het i8 eenvoudig, uit droog gras of worteltjes
gemaakt, van binnen met haar of andere zachte stoffen belegd, en bevat 5 tot 6, grij8- of geelachtig witte eijeren, die
met grijsbrllin en aschgraallw gemarmerd en gevlekt zijn.
De Boompieper. Alla.. arborë...

In Groningen Graapiepert genoemd.
BEeRsT., Nat. DeutschI., lIl, p. 706. - Alo_ tritJililu,
LINN., I, .p. 288. TElfJl., I, 271, lIl, 194. Bun.,
Ent 660, 1. - NAuw., pI. 84. - GOULD, pI. 189. lJendronanthw arborew, BLYTB.
•
Geh eel e lengte, on geveer 6". Vleugels 8.1". Staart
ongeveer 2". Voetwortel i". Nagel v.an den achter teen nagenoeg til, en 8terk gekromd.
Met den Graspieper de kleinste 800rt van· on8 werelddeel. Kleur nagenoeg dezelfde aI8 bij de gewone verscheidenheid van deze soort j maar de grondkleur meer levendig
en meer in het roestgele trekkende, en van deze zoo als
van alle overige soorten ge mak k el ij k te on dersc h eiden door den korteren en sikkelvormig gekromden nagel van den achterteen.
De Boompieper bewoont geheel Europa, en broedt ia
Scandinavië noordelijk tot 69°. Hij overwintert-in Noord·
Afrika. Men vindt hem ook in Azië ongeveer op gelijke

Digitized by

Google

185
breedte als in Europa, en hij komt ~lf8 in Japan voor,
waar de grondtint zijner bovendeelen echter een weinig meer
in het groene trekt (Anlk. (Jrbor~U8 japon'(cUB. Fauna japonica). Hij komt ook in Nipaul voor. waar deze soort, zoo als
het schijnt, door RODGSON, onder de namen van Ani". tkermoph'au en lJretJÏrOBtril beschreven werd. In ons land wordt
hij in bOischjes. op drooge gronden, zoo als b. v langs den
duin kant , en in de grensprovinciën broedende aangetroffen.
Hij komt in April tot ons en trekt in het begin van September weder weg. Hij zet zich dikwijls en gaarne op boomen,
waaromtrent hij van de overige soorten afwijkt. Op den grond
houdt hij zich veelal schuil tusschen het gra8 en de kruiden. Ziju zang is fraai. en aangenaam, en hierin overtreft
hij aUe andere soorten. Hij verbergt zijn nest op den grond
in het gra8, tus8chen heidekruid of andere kruiden, of onder aan struiken. Het bevat 4 of 5, met grijs-. rood- of
donkerbruin geschakeerde eijeren, wier witte grondkleur in
het grijze, blaauwachtige of roodachtige trekt. Hij broedt
jaarlijka 81echts eenmaal.
DE KWIKSTAARTEN. MOTACILLA.

De Kwikataarten kunnen beschouwd worden als Zanger8,
welke op vochtige, opene plaatsen leven, zich meest op den
grond ophouden, met de Leeuwerikken en Piepen overeenstemmen door de st e r k ver I eng de bin n en s te sla gpeil Den der t wee deo rd e, en voornamelijk gekenschetst
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zijn door hunnen langen staart, kleinen kop en tameI ij k hoog e poot e n. Het buitenste en yolgende paar
staartpennen zijn steeds, behalve eene streep langs den bin·
nenrand, wit. De oogen zijn donkerbruin.
Zij zijn onrustig van aard, wippen dikwijls met den staart;
loopen behendig op den grond en honden daarbij het ligchaam in eene horizontale rigting; zetten zich echter 'ook
op het riet of andere planten, sommigen zelfs op boomen en
gebouwen; nestelen op of niet hoog van den grondj hebben
eenen eenvoudigen zang en voeden zich met insekten en derzelver maskers, zoo als ook met wormen. Hun jeugdig kleed
is verschillend van dat der ouden, het zomerkleed wijkt
veelal ook min of meer van het winterkleed af, maar er is
weinig of geen onderscheid tusschen dat van beide seksen.
De buiten de heete streken broedende soorten zijn trekvogels.
De Kwikstaarten werden slechts in Europa, Afrika en Azië
aangetroffen. Het getal der bekende soorten is niet groot.
Men kan dit geslacht in twee onderafdeelingen brengen,
te weten: die der Grond- en die der Boom-kwikstaarten.
DE GROND-KWIKSTAARTEN.

De Grondkwikstaarten zijn gekenschetstdoor
den langen, weinig gekromden nagel van hunnen
achterteen. Zij hebben den staart korter dan de
Boomkwikstaarten, de pooten hooger, en hunne onderdeelen zijn fraai geel, de bovendeelen grijsgroen van kleur.
Zij houden zich op moerassige plaatsen of lage weiland_
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op. zetten zich in het riet, op allerlei kruiden of palen,
maar zelden op takken, nestelen op den grond, bewonen Europa en Azië, schijnen echter in de zuidhelft van Afrika
niet voor te komen; ofschoon BUPPON onder den naam van
Petite bergeronette du Cap. de B. Esp. gewag maakt van eenen
Gelen kwikstaart, die door GMELIN, I, 962, onder den
naam van Mot. afra werd aangevoerd, maar blijkbaar niet
te bepalen is.
Er zijn van deze onderafdeeling eigenlijk slechts twee
hoofdsoorten bekend. De eene, de Geelkop.kwikBtaart, welke
slechts toevallig in Europa, en wel slechts in het oostelijke
gedeelte voorkomt, is Mot. citre~la, PALLAS, van welke Mot.
citreoloïdu, HODGSON, niet te onderscheiden is. Zij is hooger
op de pooten dan de Gele kwikstaart, haar staart is langer, zij heeft de grootte van den Witten kwikstaart, heeft
in het volmaakte kleed alle onderdeel en en den geheelen
kop citroengeel, den rug zwart, en op de vleugels veel wit.
Zij bewoont Midden-Azië en komt op den trek tot Dekan
voor.
De tweede is

De Gele kwikstaart •••tacma Aawa.
In Groningen Koevinkje en Geel akkermannetie genoemd.
La bergeronette.
LINN.,

p. 281, nO. 12. -

,. ,

BudyteB jlava, Oov., Règne an.,
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I, p. 891. - TBMM., I, lOOi lIl, 181 i IV, 622. - NOZBII.
en Sup, 1I, 104 en V, 488 (de onderste afbeeldjng). Mot. negkcta, GOULD, pI. 146.
Geheele lengte ongeveer 6". Vleugels 8". Staart
2!-". V.o etwortel H".Nagel van den ach terteen ongeveer !", en tamelij k {ha u w gekromd.
Gemakk el ij k van de overige soorten te on derscheiden door hare geriugere grootte en korteren staart.
Pooten zwartbruin. Snavel min of meer donker zwart,
bij de jongen aan den wortel roodachtig.
Vormt, volgens de landstreken, welke hij bewoont, een
aanzienlijk getal plaatselijke verscheidenheden, welke somtijds moeijelijk, in het jeugdige en winterkleed veelal in het
geheel niet, te onderscheiden zijn. In het algemeen kan
men nog opmerken, dat de tinten yan het zomerkleed, bij
de wijfjes gewoonlijk minder fraai opkleuren dan bij de
mannetjes.
De gewone variëteit, Mot. jlava vulgäril, SUNDBVALL, 100
als die bij ons voorkomt, heeft de volgende kenmerken:
Jong: Kleine vederen der bovendeelen, bruingrijs olijfkleurig. Vleugels en staart, behalve de twee buitenste staartpennen, zwartbruin, alle vederen en pennen met witachtig
groengele, op de vleugels breede zoomen. Teugels en boveogedeelte der oorstreek , brningrijs. Eene breede witachtige
oogstreep langs de geheele zijde van den bovenkop. Onderdeelen witachtig, maar op den krop, de borst en de sijden
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van den romp in het roestkleurige, verder naar achteren in
het atroogele trekkend, en de keel van onderen door een
onduidelijk achild van bruingrijze vlekken begrenad. Gedurende den winter, maar vooral tegen het voorjaar worden
de kleuren alleDgsken8 fraaijer: dat ia te zeggen, de kleiDe
vederen der bovendeelen trekken meer in het geelgroene j
die der oDderdeelen gaan allengs van wit in het citroengele
over, en ook de oogatreep neemt niet zelden deze tint aaD;
de wangen worden zwartgraauw en de geheele boven kop en
achterhala gaan allengskena in het donker aacbgraauwe over j
al deze veranderingen hebben bij ona in de tweede helft
van April plaata en zijn aan het einde van April afgeloopen.
Deze tinten blijven ook bij de ouden na de ruijing in het
najaar, maar het grija van den kop wordt aladan wederom
doo~ de algemeene grijabruinachtig groengele tint der bovendeelen ve"angen. Deze gewone variëteit ia over geheel
Rumelië, Frankrijk, België, de Nederlanden , Duitschland,
Denemarken en de zuidhelft vau Scandinavië verbreid; maar
komt nooit in Groot-Brittanje, in den winter echter in
Zuid-Europa en Noord-Afrika, voor. Intusschen worden bij
haar reeda allerlei kleine afwijkingen in de tinten aan den
kop aangetroffen: b. v. dat het grija van den kop, in Midden-Duitachland lichter is dan bij oua, dat de donkere kleur
der wangen door min of meer wit of geel ia afgebroken. Van deze gewone variëteit is ook de Gele kwikabu!.rt, die
in Achter-Indië, (Java, Borneo, Amboina) in menigte tot
op 2000 voet hoogte broedt, en ook Malakka en het vaate
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land van Indië bewoont, in niets verschillend, dan dat het
zwart op zijne wangen gewoonlijk een weinig meer verspreid
en donkerder is. Men heeft gemeend, ook hiernit een ei·
gene soort te moeten maken en wel onder de namen van
MottJC. f1Îndu, SCOPOLI, biltrigäta, RAULBS en meltmöIiI,
TEM».

De Gele kwikstaart, die in Groot-Brittanje broedt, ia
standvastig gekenschetst door dat de kop en achterhals in
het zomerkleed niet grijs worden, maar steeds groengeel
blijven, zoo als bij onze Gele kwikstaarten in het winterkleed. Keel en oogstreep zijn steeds citroengeel. Men kan
derhalve deze en de gewone variëteit slechts dán onder·
scheiden, wanneer men voorwerpen in het zomerkleed VaD
ons ras ter vergelijking heeft. Deze variëteit verlaat GrootBrittanje, vroeg in het jaar j zij trekt alsdan door Frankrijk
en Spanje, om in Noord-Afrika te overwinteren, waar lij
tot Senegambië gaat. Dit is Motacillà fl(Jf}a tmglrca, SUNDB·
vALL of Mot. jlave'Ola, TB»H. of Budyte. Rayi, Bon·
PARTB.

De Kwikstaart, welke Italië bewoont, heeft in het zomerkleed, zoo als de gewone variëteit, een en grijzeren bovenkop en achterhals , maar de lichte oogstreep wordt gewoon·
lijk ook min of meer volledig grijs, zoodat er velerlei overgangen tusschen deze variëteit en de gewone plaats hebben.
Dit is de Mot. cinereoeapilla, SA VI.
Bij eene andere varieteit, Motac. nigricapilla, BONA'.,
(Mot. melanoeephala, SA VI, maar niet LICBTBNSTBIN) zgn de
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bovenkop , de achterhals en de wangen zwartachtig, en de
oogstreep ontbreekt niet zelden geheel en al. Zij wordt in
Dalmatië, in sommige streken van Italië, in het zuidelijke
Rusland met de Krim, (bij welke echter steeds een oogstreep aanwezig is), en zonderling genoeg ook in de noordhelft van Scandinavië aangetroffen. Diergelijke voorwerpen
heeft men ook, even als Mot. cinereocapilla, ofschoon zeer
enkel, in Midden-Europa tot Belgie waargenomen.
In Griekenland, Egypte, Nubië en Abyssinië leeft eene
variëteit, Mot. melanocephala, LICHT., die geene oogstrepen
en eenen geheel zwarten bek heeft, wier wangen, bovenkop
en achterhals glanzig donkerzwart , en wier onderdeelen veel
hooger geel zijn dan bij de overigen. Zij nestelt in Griekenland en Abyssinië.
De Gele kwikstaart is op onze weilanden en moerassen
een zeer gemeene vogel. Hij komt ongeveer half April tot
on" en verlaat ons land wederom in September. Hij houdt
zich op den grond. op, zet zich dikwijls op palen, allerlei planten en het riet. Hij is gaarne bij het vee en achter
den ploeg. Zijn zang is minder zamenhangend en aangenaam dan die van den Witten kwikstaart. Hij nestelt op den
grond, vooral in het gras, en in den regel jaarlijks slechts
eenmaal. Het nest is uit stelen en worteltjes van gras en
uit mos gemaakt, en van binnen met haar, wol en plantenpluis belegd. Het bevat 4 tot 6, witachtige met grijsbruin
of ros gemarmerde eg eren.
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DB BOOMKWIKSTAARTBN.

Zij zijn voornamelijk gekenschetst door den
korteren en sterk gekromden nagel van hnnnen
ach ter tee n; voor het overige is hun 8 t a art I a n g er,
terwijl de poot enk 0 r ter zijn. De meesten zijn wit, grijs
en zwart van kleur. Zij houden zich gaarne bij het water op,
zetten zich dikwijls op boomen of gebouwen, ook om er te
slapen, en nestelen niet zelden op eenige hoogte van den
grond. Zij verhouden zich, door den nagel van hunnen ach·
terteen, tot de Grondkwikstaarten als de Boompieper tot de
overige Piepers, ofschoon de Boompieper in drooge en zij in
natte streken leven.
Het getal van alle bekende soort~n beloopt niet meer dan
vijf. Twee dezer zijn door hare kleur zeer van de overigen
afwijkend: te weten Motacilla IUlphNr~lI, die ook in on8
land gevonden word, en Motae. (Nemo~~la) int4ea, GMBLIN,
of Mot. fJariegMa, VIElLLOT, of thorac'Cea, 8. MULLER, die
de bosschen van Malakka en Snmatra bewoont, even klein
is als onze Gele kwikstaart en een en even korten staart
heeft j boven olijfbruin is, zwarte vleugels met drie geelwitte dwanbanden heeft, en op de onderdeelen geelwit is met twee zwarte kraagbanden over den krop en de
borst.
De overige drie soorten zijn wit, grijs en zwart van kleur.
Men heeft ze veelvuldig onderling verward I en vooral te
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veel acht geslagen op de lengte van den staart, die bU de voorwerpen in het volmaakte kleed, in het voorjaar aanziénlijk langer is dan vroeger en bij de jongeren, zoo als ook op den zwarten zoom, welken men langs den binnenrand of ook den buitenrand der twee buitenparen staartpennen waarneemt, en
die aan de buitenpennen dikwijls, vooral bij de ouden,
geheel verdwijnt, maar niet zelden aan de buiten pen der
eene zijde overblijft, waaruit de onstandvastigheid van dit
kenmerk klaarblökelgk in het oog valt.
Deze drie soorten zijn de volgenden:
Mot. lugen., ILLIGER, TEKlIrl., lIl, p. 620. Een welnJg
grooter dan onze soort, en beha} ve dat, van deze, in iederen leeftijd J verschillend door haren, langs zijn midden,
nagenoeg geheel witten· vleugel. Kleuren der jongen, voor
he~ overige J nagenoeg als bij onzen Witten kwikstaart. Zoo
als bij deze ontstaat er allengs ook een zwart schild op de
borat. en de nek en bovenkop tot aan het voorhoofd worden zwart. Vervolgens wordt echter bovendien het wit van
de keel en de wangen door zwart vervangen J en deze kleur
begint zich eindelijk. terwijl ook alle grijzen tinten der bovendeelen in zwart om gekleurd zijn, op het midden van
het voorhoofd tot aan den bek uit te breiden, zoodat er
aan den geheelen kop geen ander wit overblijft dan aan
weêrszijde eene groote wenkbraauwstreep, die van de zyden
VaD
het voorhoofd tot achter het oor loopt. Intusschen
IChÜnt deze omkleuring bij de in het noorden (Kamtschatka. Japan) levende voorwerpen in den regel niet geheel
\3
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Geheele lengte ongeveer 7". Vleugeh' 81--.
Staart 3t". Voetwortel t N• Nagel van den achterteen t", en sikkelvormig gekromd.
Bek zwart j bij de jongen bruinachtig zwart; aan deu
wortel roodachtig grijs. Pooten zwart.
Onder de Europeesche soorten gemakkelijk
te onderscheiden aan zijne tinten.
Men kan bij deze soort twee varièleiten onderscheiden.
A. De gewone variëteit, welke met uitzondering van
Groot-Brittanje over geheel Europa, en dus ook bij OOI
algemeen verbreid is, die ook in Weat-Azië en in den win·
ter in Arabië en geheel Noord-Oost-Afrika voorkomt, heeft
de volgende kleuren.
Volkomen kleed: Kruin en nek, keel en krop, IWart.
Voorhoofd, zijden van den kop en hals, borst, buik eo
onderdekvederen van den staart wit. Rug met de stuit,
schoudervederen en zijden van den rorup blaauw·
ach tig g r a a u w. Bovendekvederen van den staart, grooteudeels zwart. Vederen en pennen der vleugels
bruinzwart, met breede bruinachtig witte zoomen.
De twee buitenste paren staartpennen wit, langs den bin·
nenland tot op drie vierden harer lengte, met eenen zwartachtigeu zoom. De bg ons broedende voorwerpen hebben
den rug in den regel meer donker grijs dan die uit bet
Zuidelijke en Midden.Europa. Bij bet wijfje zijn de kleu·
ren een weinig minder frisch.
Jong: Vleugels en .taart als bij de ouden. Alle overige
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bovendeelen· bruinachtig grijs. Onderdeelen witachtig, maar

op de keel, krop en wangen in het rosachtige trekkende.
Een zeer onduidelijk zwartachtig schild op den krop. Dit
schild wordt reeds in het najaar zwart, en breidt zich allengskens over de geheele keel uit, terwijl ook de kruin
en nek zwart worden, en de overige kleuren in fraaiheid
en zuiverheid toenemen.
De boven vermelde namen en aanhalingen hebben betrekking op deze variëteit.
B. De Rouw-lnDikltaart. Motacüla alba lugiUJria. - Mot.
lIgul»V, T.l!lJU'., I, 258. - Mot. Yarrellii, GOULD, pI. 141. Mot. algira, DB SBLYS LONGCBAMPS, Naumannia, 1856, p.
391. - Van den gewon en Witten kwikstaart slechts in het
volmaakte kleed afwijkend en wel door den geheel zwarten
rog. zwarte schoudervederen , zwartgraauwe zijden van den
romp en zuiver witte zoomen aan de vederen en pennen
der vlengels. Deze var.iëteit vervangt den gewon en Witten
kwikstaart in Groot-Brittanje; zij schijnt ook enkel in Noord
Frankrijk en zelfs in het zuidelijke Noorwegen te broeden.
Zij verhuist over Frankrijk en Spanje naar Noord-WestAfrika, en wordt, vooral op den terugtogt, enkel in DuitschJsnd, Denemarken en Helgoland aangetroffen. Eens in het
einde van Maart bij ons aan het zeestrand waargenomen.
De Witte kwikstaart is in ons geheel land een gemeene
vogel, en overwintert er zelfs somtijds. Hij komt reeds
ongeveer half Maart tot ons, en vertrekt eerst in October. Men treft hem vooral in de nabijheid van het water
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aan, maar ook op velden, in moeatuinen, in de tuinen bij
woningen. Hij is niet schuw, zet zich dikwijls op de daken
der gebouwen, ook op dorre takken, of in het riet of op an·
dere waterplanten. Zijn zang is zwak, maar aangenaam. Hij
neate1t, jaarlijks tweemaal op deo grond, onder bruggen I
in holen van knotwilgen of andere lage boomen, aan begroei.
de muren of in spleten van muren, onder daken en steenh0open. Het nest is uit plantenworteltjes , graastelen , mos enl.
gemaakt, inwendig met haren of wol belegd, en bevat'
tot 7, bruingroenachtig witte, met vele graauwe of rood·
achtig bruine stippen en streepjes bedekte eijeren.
De Groote ae1e kwikstaart. lIotaclDa lIulphurèa.

DIeRST., Nat. Deutschl., 111, p. 459. - MotGc. botJJ'UI.,
Brit. Zool., I, p. 492. - Pallenura lulpAure., DONAP.T.JlJoI., I, 257; lIl, 179. - N OZEK. en Sup, V, 'S3 (bo.
venate figuur). - NAUIrI., pI. 87. - GOULD, pI. 1'7.
Geheele lengte ongeveer 7U • Vleugels ruim Sn.
Staart 3t tot 81". Voetwortel i". Nagel van den ach.
terteen als bij den Witten kwikstaart
Dek zwarl Pooten met de nagels vleeschkleorig roodgeel.
Gemakkelijk onder alle Kwikstaarten in id.
ren leeftijd te herkennen, doordat niet alleen detwee
buitenparen, maar ook het derde paar s'aartpe.nneD
PZNN.,
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wit ia; te,en. door hare kleine lichtkleurige pooten.
Volkomen kleed: Keel donker zwart. Onderdeelen van
de keel naar achteren citroengeel. Bovendeelen donkergrijs,
in het groengele trekkende en op de bovendekvederen van
den 8taart in het olijfgroen-gele overgaan de. Eene witte
atreep boven het oog, en eene andere van den mondhoek
langs de lijden van de keel. Vederen en pennen der vleugel. zwartbruin, met bleeke grijsbruine zoomen; de binnenste kleine slagpennen met witte zoomen, de overigen
lrit aan den wortel. Het buitenpaar staartpennen wit; de
twee volgende paren wit. langs den buitenrand tot op drie
nerden harer lengte met eenen zwarten zoom: de overigen
Iwart.
Bij de jongen lijn de. tinten ftaauwer j de keel is wit in
plaats van zwart en de krop trekt in het roeatgele.
Deze soort bewoont het warme en gematigde Europa. In
Groot-Brittanje broedt zij slechts in het noordelijke gedeelte,
maar overwintert in het zuidelijke gedeelte. Zij wordt reeds
langs de noordkust van Duitschland zeldzaam aangetroffen,
is echter in het Munstersche gemeen, komt ook langs de
Duitache grens Yan Gelderland voor, maar schijnt daarentegen de overige gedeelten van ons land slechts zelden
te beloeken, ofschoon wij ze zelfs in Holland overwinterende hebben waargenomen. In het koude jaargetijde treft
men haar in Noord.Afrika, tot Abyssinië aan. Zij bewoont
ook het ...telijk Azië en warme Siberië tot Japan, komt
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op de gebergten van het vaste land van Indiê voor, en
werd ons zelfs van Java gezonden (Pallettura jtJVeuU, Bo1'fAPARTB).

Deze fraaije vogel komt reeds in het begin van Maart
aan zijne broedplaatsen, en vertrekt eerst laat in het jaar,
of overwintert er zelfs niet zelden. Hij houdt zich bij voorkeur aan stroom ende beken of riviertjes, voomamelijk in
het gebergte op. Men vindt hem veelal ook in de nabijheid
der woningen, waar hij zijn voedsel op de mesthoopen gaat
zoeken en op de daken gaat zitten. Hij zet zich ook gaame
op boomen en slaapt aldaar. Zijn zang is aangenaam. Hij
maakt zijn nest in gaten van muren of aan den oever der
wateren: het is van mos, plantenwortels enz. vervaardigd,
van binnen met haren en wol belegd; en bevat gewoonlijk
5 tot 6, vuil witte. met geelgrijs ge8chakeerde eijeren. Hij
maakt jaarlijks twee broedsels.
DE LIJSTERS. TURDUS.
De Lijsters hebben in hun maaksel veel overeenkomst met
de Zangers, vooral de Nachtegaalachtige of met andere bij
of op den grond levende soorten, zoo als ook, en wel voomamelijk met de Tapuiten; maar zij zijn meestendeels wel veel
grooter, zoodat de grootste soorten eene Tortelduif, de
kleineren eenen Leeuwerik in . grootte evenaren.
Zij leven in het hout, sommigen ook op rotsen; voeden
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lÏeh met in.ekten en beziên, en zijn in grooten getale over
den geheelen aardbol verbreid.
In ons land werden tot nog toe acht soorten vaD dit
gealacbt waargeDomen, van welke er twee, slechts toevallig,
uit Azië tot ons komeD.
Buiten dezeD kent men er uog twaalf anderen, welke tot
de Fauna vaD het overige Europa behooreD.
Slechts twee dezer broeden in ons werelddeel. Dit zijn de
beide Rotalij.ter., TurdUl (Montic~la) .a:cat'ZiI eD TurdUl
(petroeo''1IpkUl) cyaMu" die op rotsen leven, en iD sommige opzigten de Tapuiten naderen. Zij bewonen beide de
gebergten of rotsachtige streken van het warme Europa,
gaaD Doordelijk tot het Beijersch hooglaDd, en eèrstgenoemde langa den Rijn tot Coblentz. Zij hebben ougeveer
de grootte vaD de Koperwiek. EerstgeDoemde is gekenschetst door haren zeer korteD rosgeelrooden staart: welke
klenr zich ook bij de ouden op de onderdeelen tot aan deD
hals uitbreidt, terwijl deze even als de kop grijsblaauw is en de
overige kleine vedereD der boveDdeelen dODkerder en met
wit vermengd zijn. De tweede soort, de Blaauwe lij.ter is
gekenschetst door haren grooten bek en door de donker
grijsblaauwe kleur van al hare vederen, die bij de jongeren
flaauw en door zwarte en lichte halvemaaDvormige dwarsstrepeu afgebroken is.
De tieD overige soorten komen, even als de Vale en Siberische lijster, slechts toevallig op den trek, Daar Europa.
Vijf vaD deze dwalen uit Azië Daal ODI werelddeel af.
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Deze Ign Turt.ltu rufieollil, PALLAS, ongeveer van de grootte
en vorm van onze Beft.ijster j maar olgfbruinachtig grijs i
borst en buik witachtig i wenkbraauwen, keel, krop en binnenvlaggen der staartpenneD, met uitzondering der beide
middelste, roestrood. Turdw atrigwaril, NUT., of &cAsteiM, N.A.UM., grootte oligeveer als bij onzen Kramsvogel, maar
boven eenkleurig grgs-olijfbruiD; borst en buik witachtig,
met vaal bruine lengtevlekkeD j keel en krop bij de ouden
zwart, bij de jongen witachtig, met donkere vlekken op
deD krop en aan weêrszijde van de keel. 7\vdw .fu,IciiJ/u,
PALL., of NaNmannii of eNnomw, TIMM., grootte ongeveer
vaD den Kramsvogel i vooral gekeDschetst door zijne grootendeels roestroode vJeugels. Turd",
HOLL., of varl"', PALL., of Whitei IYTON, en Turd", varl'" J HOBBPIBLD
of Beini, CABANJ., welke beide bij de nieuwere natuurkundigen het onderge81acht Oreocincla vormeDde J door hare
bruiDgele met zwarte halvemaanvormige dwarsvlekken overal
bedekte kleur, haren zwaren bek eD afgeronden 8taart in
het oog vallen, buitengewoon veel overeeDkom8t met elkander hebben, maar zich daardoor oDderliDg onderscheiden J
dat de eerstgeDoemde , van het vaste land van Oost-Indië
tot Japan verbreid, de grootte beeft van onze Groote
lij8ter, eD 8lagpennen van welke de tweede aan de vierde
gelijk i8, terwijl de tweede 800rt van Java eD Australië, eenigzins kleiDer is en hare tweede slagpen de vijfde
in lengte eveDaarl
EeDe Iloort komt van tijd tot tijd uit Afrika naar het

an""
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zuidelijke eB Midden.Europa: dit is 7Urdtu oli"achs, LINte.
Zij heeft ongeveer de grootte van onze Zwarte lijster, en
i. grijsachtig olijfbruin , maar borst en buik zijn roestrood ,
en de keel i. witachtig met bruine overlangsche strepen.
De overige vier soorten, welke eenige malen in Europn
werden waargenomen, behooren in Noord·Amerika te huis.
EeBe dezer, 7Vrdus migratorlUB, heeft de grootte van onze
Zwarte lijster, maar de bovenkop, de wangen en de staart zijn
lIlwart i de overige bovendeelen grijsbruin i de keel is wit
met groote zwarte lengtestrepen i krop, borst en buik zgn
bJ'oinrood; de achterbuik en onderdekvederen van den staart
grootendeels wit. De drie overige soorten, welke niet grooter zijn dan een Leeuwerik, werden, om hunne onderlinge
groote overeenkomst dikwijls met elkander verwisseld. Zij
hebben de onderdeelen wit, met bruine vlekken op den
krop, en langs de zijden van de keel en de borst. Eene
dezer 7Urdtu BolitarluB , WILS., (doch niet GMEL.), wijkt van
de beide overigen af, door dat hare tweede slagpen niet langer
dan de zesde, en door dat haar staart ros is, de overige
bovendeelen daarentegen geelachtig olijfbruin zijn. De tweede,
7Urdtu minor, GBEL., heeft alle bovendeelen met den staart
eenkleurig groenachtig olijfbruin i voor het overige alle kleu·
ren en hare verdeeling volmaakt als bij de voorgaande;
maar zij wijkt ten een en male af, door dat hare tweede slag.
pen in lengte tU8schen de vierde en vijfde staat. De derde
IOOrt, 7Vrdtu Jra/Bonii, BONAP., (mustelintu, WILS., maar niet
Gil EL.) heeft de slagpennen ongeveer zoo als Turdtu minor,

r
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maar zij wijkt van beide voorgaanden af door hare flaauwere
tinten: de bovendeelen zijn namelijk bruin roestgeel, de
krop is vaal roestgeel J zijne vlekken zoo als die aan de
zijden der keel zijn lichtbruin, en de vlekken aan de zijden
van den romp ontbreken geheel.
Een, ook tot de familie der Lijsters behoorende vogel,
1//J01 olJ,CÜrtUI, TEMM. of 1r10. lJarlJättul en Mheftt~, DONA'.,
die echter tot nog toe alleen in Andalusië en Noord-Afrika
tot de Goudkust waargenomen werd, kan onder de Europeesche vogels met de volgende kenmerken gekenschetst worden: Bek krachtiger, pooten veel korter dan bij onze Lijsters. Aanzienlijk grooter dan onze Leeuwerik. Vleugels 8t'.
Staart, ruim 8". Hoofdkleur grijsbruin, maar de onderdee·
len van den krop naar achteren lichter, de onderbuik en
de onderdek vederen van den staart wit j kop en staart eenigzins purperachtig donkerbruin.
De in ons land waargenomene soorten zijn de volgenden.
De Zwarte lUster. Tord.. Dlerula.

Ook Merel, in Gelderland en Groningen Gietliflg genoemd.
Die ÄmBel. Le merk noir. The BlacklJird.

p. 295, nO. 22. - Merula nlgirU, RA Y. - TEIOI.,
I, 168; lIl, 90. - Bun., Enl., 2 en 555. - N OUII. en
SBPP, I. 18 j II, 285 de bovenste figuur j en IV J 888; de
boven8te figuur (bleekkleurige . verscheidenheid).
LINN.,
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Geheele lengte 9! tot 10". Vleugels 41 tot aH.
Staart Sl".
Te herkennen, onder de inheemBChe soorten, aan de
kIe ure n , en aan de lengte van den staart, waarin zij
slechts door de Beft.ijster overtroffen wordt.
Oogen donkerbruin. Pooten zwartbruin.
Zeer jong: Bek bruin. Bovendeelen donkerbruin, met
roestgele lengtevlekken. Onderdeelen licht ros, met bruin·
achtige dwars vlekken. De jongen van de eerste broedsels
ruijen in het eerste najaar en krijgen op deze wijze het
volkomen kleed; die van het laatste broedsel of de achterlijke voorwerpen kleuren in het volkomen kleed om.
Jongen in het najaar en oud wijfje: Bruin, maar de borst
en buik lichter, de krop rosbruin, de keel wit, en deze
deelen met bruine overlangsche strepen. Het oude wijfje
neemt somtijds de kleur van het oude mannetje aan.
Oud mannetje: Geheel zwart. Bek oranjegeel.
De Zwarte lijster is over geheel Europa verbreid, maar
zij gaat in Scandinavië noordelijk nietverd'8r dan ongeveer
60°. Zij komt ook in het gematigde en warme Siberië, en
waarschijnlijk zelfs in Japan voor. Zij werd in Klein-Azië
aaugetrofFen, bewoont Algiers bet geheele jaar door, en werd
zelf. op Madera waargenomen. In ons land is zij overal
waar hout groeit en zelfs in onze tuinen, een algemeene
vogel. Zij is in het warme zoo als ook in vele streken van
het gematigde Europa een standvogel, en er overwinteren
lelf. velen in het. zuidelijke Scandinavië. Anderen uit meer
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noordelijke eD Doord.oostelijke strekeD trekkeD iD het najaar,
maar later dan de overige Lijsters, bij ODS door. Zij is een
Bchuwe, eeDzame maar oDrustige vogel, die echter om zgnen aaDgenaam ftuiteDdeD,' maar eeDigziDs melaDcholischen
zaDg, gaarDe in tuiDeD gezien wordt, en hg de Jiefhebben
zeer gezocht is. Zg nestelt jaarlgksch twee·, zelfs driemaal,
waD neer een der broedsels verstoord wordt, en de eerste
maal somtgds recds in Februarij , of lIIelfs DOg vroeger. Het
Dest is geplaatst aan begroeide mureu, op afgehakte boom·
.tammen, in houtstapelI of zelfs iD groote holen vaD hoomen of rotseD. Het is komvormig, groot, uit bladereu, mo.,
worteleD eD steleD vau planten, met vochtige aarde eDI.,
gemaakt. Het bevat in den regel 4 tot 5, bleek blnu,,·
groeDachtige, met kaDeelbruin geschakeerde egereD.
Be BeftUster. Turdas torquätus.
Ook Dominé, Kringlijlter, Kraagmerel, Bergmerel ,

Ringmerel , Kramlijater genoemd.

Die Ringdrol.l.' lA merle à pltutron. TM Ring-ouel.
LINN., p. 296, DO. 28. Merv.la torquata, GBSSNB., p.
607. - T.EMM., I, 166; lIl, 89. - Bun., EDl., lSa eD
616. - NOJE•. en SEPP, lIl, 289. - N.A.u•., pI. 10.GOULD, pI. 18.
Geheele leDgte 10". Vleugeh 6i". Staart 4".
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Gemakkelijk te onderscheiden door hare kleur
en haren langen ataart.
Oog donkerbruin. Pooten zwartbruin, bij de jongen lichter.
Volmaakt kleed: Zwart, met een breed wit
Ichild over den krop. Bek geelachtig hoorn bruin. Het
wijfje bleeker dan het mannetje, en vederen der onderdeelen.
met witte randen.
Jong: Boven bruin, de vleugel vederen metrosachtig grijze
zoomen. Onderdeelen witgeel, met twee donkere keelstrepen
en de overige onderdeelen met bruine vlekken. Bek bruin.
De witte kraag ontstaat bij de jongen allengskens door
omklenring in het najaar tot in het volgende voorjaar.
De Be8ijster bewoont Europa, en gaat in Scandinavië noor·
delijk tot 58°. Zij broedt in menigte op de Loft'oden en het
Karpathische zoo als het Beijersche hooggebergte; maar in de
meeste streken behoort zij onder de meer zeldzame soorten.
Bij ons wordt zij zeer enkel broedende en ook op den doortrek slechts in. klein getal waargenomen. Zij overwintert
in Noord-Afrika. Haar zang is krachtig, fluitend, en doet
foor het overige aan dien van den Zanglijster denken. Zij
nestelt laag op boomen, vooral sparreboomen, ouder de
daken der hutten, of ook op den grond. De ouden maken
jaarlijkl twee broedsels; de eenjarige vogels slechts een.
Het nest is groot, met mos, stelen en wortels van gral en
takjes vaD sparreboomen gemaakt, en van biDnen met gras
belegd. Het bevat 3 tot 4, lichtgroenachtig blaauwe, mat
roestbruin geflekte egeren.
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De Groote lUster. T ....... wllJel..ör...
Nabij Haarlem Du.bbele graauwe ·ZiiBler, in Groningen
Z'WlJre l!j,ter genoemd.

Der Mi8teldrouel. La draine.
1. - TUIM., I, 161; lIl, 87. - N.a.uIl.,
pI. 66. - GOULD, pI. 77.
De grootste der inheemsche soorten en onder deze gemakkelijk te herkennen aan hare grootte, haren naar
evenredigheid korten staart, en aan de kleur der onderdeelen.
Geheele lengte lO}". Vleugels 6 i". Staart 4,".
Oog donkerbruin, bij de jongen grijsachtig. Bek bruiD,
naar den wortel bleek roodachtig. Pooten safraaD geel.
Bovendeelen grijsachtig olijfkleurig; de vleugelvedereD met
lichte randen. Onderdeelen rosachtig witgeel met
donkerbruine vlekken, die op de wangen en de keel
lengtestrepen. vormen, op de overige deelen g r oot e D
driehoekig of dwars eirond zgn.
De Groote 19ster bewoont Europa en gaat in Scandinavië
noordelgk tot aan den Poolkring. Zij komt ook in het gematigde Azië tot Nipaul en Bengalen voor (7Wdu HodglOnii, V. BOllBYEB), en overwintert in Noord-Afrika. In onl
land wordt zij op den doortrek slechts zeer enkel aanpLINN.,

p. 291,

nO.
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troft'enj en zij werd tot nog toe slechts in de provincie
Groningen van tgd tot tgd broedende waRrgenomen. Zij
nestelt vooral in sparrebosschen. Zij is schuw, onrustig en
atrgdlustig. Haar zang is aangenaam en fluitend. Zii zoekt
haar voedsel veelal op den grond, voedt zich echter zeer
gaarne met jeneverbeziënen dikwijls met mispels. Zij
broedt één tot tweemalen in het jaar. Het nest is op sparreboomen, acht voet of hooger v~lO den grond geplaatst, diep,
'an biunen met droog gras belegd, van mos, plantenwortelen en heide gemaakt, en het bevat 4 tot 5, zeegroene, met
enkele paarschachtig grijze vlekken versierde egeren.
De J(ra...."o.el. Tard...

puä.....

Ook Veldjakker , nabij Haarlem Kamlijster en in Groningen
Du.bbele lijster genoemd.
Der KrammetSIJogel of Ziemer. La Litorne. The Fieldfare.
LtNN., p. 291, nO. 2. -

TnIM., I, 168; 111, 88. -

NOZBM. en Snp, lIl, 285, de onderste afbeelding; en IV,
888, de onderste afbeelding (eene witte verscheidenheid). NAuw., pI. 67. - GOULD, pI. 76.
Geheele lengte 9î'. Vleugels 5t tot 5t". Staart
tot 81"·
Gemakkelijk te herkennen aan de kleuren.
Pooten zwart. Bek bruin, naar achteren roodachtig geel.
Ooglid geel, in het voorjaar roodgeel.
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Oud: Bovenkop,nek, ooratreek en stuit graauw.
Mantel en vleugelvederen zwartacbtig roodbruin. Keel, krop en zijden van den romp roest·
geel, met zwarte vlekken. Overige onderdeelen wit.
Staart en slagpennen zwart of' bruinzwart.
Het wijfje bleeker. De jongen nog bleeker. en met witte
schachtvlekken op den mantel.
De Kramsvogel bewoont Europa, en nestelt in Scandinavië, noordelijk van 57° tot aan de kusten van de IJszee.
Hij wordt ook in Klein-Azië, het gematigde Siberië, zelfs
in Bengalen en in den winter in Noord-Afrika aangetroffen.
Hij nestelt ook in Kurland, Silezië en in vele streken van
Duitschland en enkel zelfs in Munsterland en bet Oldenburg·
scbe. In vele andere streken is hij, zoo als ook bij ons te lande, vooral in de maand Ootober en later in bet jaar, een
trekvogel, en verschijnt alsdan in aanzienlijken getale. In·
tusschen werd hij in een tijdsverloop van ruim tien jaren,
drie of viermalen broedende aangetroffen in de nabuurschap
der stad Groningen. Hij is onrustig, schuw, zit gaarne boog
op de boomen, en verdedigt zijn nest tegen aanvallen, hetzij
met den bek, hetzij door zijne uitwerpselen met eene ver·
wonderlijke juistheid naar bet gezigt zijner vijande. te scbieten. De zang bestaat uit allerlei schorre, steunende en babbelende, maar weinig fluitende toonen, en is derhalve niet
zoo aangenaam als die van onze meeste overige· Lijsten.
Hij maakt zijn nest op eiken., sparre- of andere boomen,
laag of hoog. Het is eenvoudig, groot, napvormig , van fijne
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takjea, mos, bladeren en planten8telen vervaardigd; van
binnen met gras belegd, en bevat 4 _tot 6 eg eren , die veel
overeenkomst met die van de Zwarte lijster hebben, maar
een weinig kleiner zgn.

De Zaa.lUs'er. Turdus m ....clU.
Nabij Haarlem Graauwe lijster en Graauwtje genoemd.

Die Zippe. La grive.
p. 292, nO. 4. -- TEMM., I, 164; 111, 88. - Noen Snp, 1,_ 28. - Bul!'l!'., Enl., 406. - NAUM., pI.
66. - GOULD, pI. 78.
Geheele lengte8". Vleuge1s4}tot41". Staart2}·.
Pooten vleeschk leu rig. Bek bruin, naar den wortel geel. Ooglid bruin, in het voorjaar geel.
Onder de inlaudsche soorten gemakkelij k te her ken n e n
aan hare bleek roestgele onderdekvederen der
,1 e u gels, aan hare geringe grootte en overige kleuren.
Bovendeelen olijfkleurig, min of meer in het rosbruine
trekkende, vooral op den staart en de vleugels. Vleugeldekvederen- met eene rosgele vlek aan het einde. Onderdeelen wit, op den krop, de zijden van den romp, den kop en
hals in het rosgele overgaande, en behalve op het midden
'an de keel, op d~n onderbuik en de onderdekvederen van
den staart, met zwarte vlekken bedekt, die van de keel
nw achteren grooter en driehoekig zgn.
LINN.,

11K.

Digitized by

Google

212
long: Boyendeelen donkerbruin, tot over den mantel met
roestgele schachtvlekken. Onderdee1en roestgeel met bruin·
achtige dwaravlekken.
De Zanglijster is eene der gewoonste soorten yan ons werelddeel. Zij gaat in Scandinaviê noordelgk tot 67°. Zg komt
ook in het gematigde Siberië yoor, trekt door Klein-Azië
en overwintert in Noord·Afrika. Zij broedt in ons land yrg
algemeen, maar in niet zeer grooten getale; is er daarente·
gen op den trek zeer menigvuldig. Haar zang is aangenaam fluitend. Zij houdt zich in boschjes op, en maakt
tweemalen 'sjaars haar nest op boomen, gewoonlgk op mans·
hoogte of tot twintig voet hoog. Het is groot en diep, yan
stelen en worteltjes van gras of andere planten gemaakt;
maar onderscheidt zich yan alle andere Lgsternesten door
zijne dunne wanden, en doordat het van binnen overtrokken is met eene laag van eene gladde grijze stof, bestaande
uit fijn gebeten en met speeksel vermengd rot hout. Het
bevat 3 tot 6, glanzig zeegroene, met zwartbruine stippen,
somtijds ook met graauwe of wel licht roodbruine vlekken
versierde eg eren.
Be Koperwiek. hrd•• lUaeu.

In Groningen SchatliJater en Oranje lijster

genoe~d.

Die Rotkdro88el. Le ma ut/ia. Tne Red.wing.
LINN.,

p. 292,

nO.

3. -

Turdua Ulaa,

GESSNBR,
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I, 163; lIl, 88. - Bun., Enl. 51. - NOZEM. en
SIPP, I, 21. NAuM., 67. GOULD, pI. 78, fig. 2.
Grootte en verhoudingen nagenoeg, en kleur in het algemeen als bij de Zanglijster; maar de ooratreek bruin; geene
of kleinere lichte vlekken aan de vleugeldekvederen ; de
vlekkep der onderdeelen langwerpig; de 0 n der dek v e d eren der vleugels, even als de zijden van den
rom p ro es troo d, waardoor zich deze soort tevens van
alle overigen onderscheidt.
De Koperwiek broedt op IJsland en Scandinavië noordelyk van den 57° tot aan de IJszee en in Siberië. Zij werd
ook, ofschoon zeer enkel, aan de oevers der Oostzee, in
Galicië, en zelfs in de provincie Groningen broedende waargenomen. De meeste overige streken van Europa, en ook
ons land, bezoekt zij, op den trek, veelal in zeer grooten
getale. Zij werd ook in Klein-Azië en Madera in den winter waargenomen. Haar zang is zacht, weinig fluitend, en
doet aan dien van den Spreeuw denken. Zij is niet schuw,
en houdt zich in den zomer vooral in eiken- en berkenbosschen of in struiken op. Zij plaatst haar nest digt bij of
tot op zes voet hoogte van den grond, op boomen ofatruiken. Het is uit gras gemaakt, en bevat 4 tot 6, blaauwachtig groene met roestkleur gevlekte egeren.
TIM••,

De ""ale lUster. T1Ird1ls pallens.

PUL., Zoogr., I, p. 437, nO. 98. -

Turdu. iliacu,

NAuH.,
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n. p. 219. - nerd", Sei.lferlüzii. BaEJlK. Vöge1 Delltechl.;
p. 387. - Turdu Werneri. Gené. Mém. ete. Torin. voL 37.
po 291. c. fig. - TrI7dru palûdru. T.II.... afgebeeld in Weroer.
Atlas du Manuel. - SCBLBG.. Fauna jap.• A VEI. p1. 27.
Geheele lengte 8l'. Vleugels 41-.... Staart nagenoeg 3'.
Oud: Kop. hals en krop donkergraauw. Eene
laD'ge witte streep boven de oogen. Borat en lijden van den romp roeatgeel Overige onderdeelea
wil Bovendeelen olgfbruin. De twee paren buitenstaartpennen met een weinig wit aan het einde.
Jong: Kop Yan de kleor van de overige bovendeelen. K.eel
in het midden wil
De Vale lijster bewoont Japan. Daoerië, Bengalen ea
Java. Zü behoort onder de soorteu. die, ofachoon leer zelden. in ons werelddeel afdwaalden, en eens ook in onlland
werden waargenomen.
BONAuaTE. Conspectus. p. 273. nl. 35. heeft tot deae
soort den niet met zekerheid te bepalen Turdu 861cünu.
GlIELtN en LA.'J'BAII gebragt i terwgl hij deu even min te
bepalen TlU'd", pall&du van GIlI!LUI/. op eene J apanache
soort. Turd", datdUu. TE lUI. toepast. die miaachien all jongere vogel tot Turd", chrylOlau. T.IlIil.. uit hebelfde land,
behoort
De 81berlsche lijster. brd1U slbMc1U •

.PALL., Reise, 11. appendix. nO. 10. -

Turd", leucocilIu.
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PALL., Zoogr., I, p. 450. - TurdUl atrocyan~UI, v. HOMEYE&.-7Wd.. fHU'Or~UI, GLOGEB, (jong). - TurdUl mutahlli., TSIIII.,
Mos. Leid. - TJIIM.,IlI, 98.
Geheele lengte 8". Vlengels 4l". Staart 3".
Oud: Geheel bI aa u 11' a ch tig 1eik leuri g. Een e
lange witte streep boven het oog. De onderdek-.
vederen van den staart aan de punt wit.
long: Bovendeelen olijfbruin , op den staart en de vleugeil in het roodbruine trekkende. Keel, krop tot over de
zgden van den romp rosacbtig geelj de vederen, behalve
in het midden der keel, rondom met olijf bruin omzoomd.
Overige onderdeelen wit met olijfbruine vlekken, die op de
borst eene halvemaan-vormige gedaante hebben.
Bij den overgang tot bet volkomen kleed begint de leiklear zich van den kop en hals allengs oVër het geheele
ligchaam uit te breiden.
Bewoont het noordelijke Siberië, Japan en Java. Dwaalt
op IÖOe verbuizingenvan tijd tot tijd naar Europa af ,en
werd ook in ons land, zoowel in het volmaakte als overganpkleed gevangen.
DE WIELEWALEN. ORIOLUS.

De Wielewalen zijn v 0 g e la u i t deo 11 de 11' ere 1d •
welke ongeveer het voorkomen en de grootte vao'
onze Lijsters hebben, wier bek ecbter veel krachtiger is, die kortere pooten hebben en meestal fraai
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ge e 1 en zwart, of ook groenachtig van kleur zgn, terwijl
hun bek veelal roodachtig is. Hun, tamelijk korte, uit
twaalf pennen zamengestelde staart heeft gewoonlijk de lengte
van den romp, is afgerond, en wordt ongeveer tot op twee
derden door de tamelijk lange vleugels bedekt. De wijfjes enjongen zijn minder fraai van kleur dan de oude mannetjes; maar
er is geen onderscheid in de kleuren volgens het jaargetijde.
De in koudere streken levende soorten verhuizen, en wel
vroegtijdig. Zij houden zich op boomen op. hebben eenen
korten, maar sterk en aangenaam fiuitenden zang, en bevestigen hun fraai, halfkogelvormig. kunstmatig gevormd
nest tusschen boomtakken.
Wij hebben in ons werelddeel slechts eene soort. welke
ook ons land bewoont. Dit is
De Wielewaal. OrIola8 .alhä.la.

In de noordelijke provinciën Gele goWJ en Goud-fIWI'el
genoemd.
Der Pirol. Le loriot. The Golden Orio18.
LINN., p. 160. nO. 1. - TEMM •• I. 129; lil. 73. - Bun.•
EnI. 26. - NOZEM. en SEn, I. 20. - NAUM., pl. 61.GOULD, pI. 71.
Gebeele lengte St". Vleugels ongeyeer 5 1"
Staart nagenoeg 8". Voetwortel. ruim i".

...
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Dadelijk te herkennen aan zijne kleuren.
Pooten blaauwachtig grijs. Oog bloedrood, bij
het wijfje en de jongen bruin. Bek, bij de ouden don k er
k ers en ro 0 d i bij het wijfje en de jongen, roodachtig zwart.
Oud mannetje: Vleugels zwart, maar de onderdekvederen en de tweede helft der buitenste groote bovendekvederen geel; en de slagpennen aan het einde met witgeel gezoomd. Staartpen n en z wart, maar allen, behalve bet middelste pur, aan het laatste derde of
vierde. geel. Teugels zwart. Alle overige deel en
hoog citroengeel.
Oud wijfje en jong: Bovendeelen geelgroen.
Ooderdekvederen van den staart en zij den van den romp
citroengeel. Overige onderdeelen wit, met zwartach·
tig e sc ha c h t v Ie k ken. Vleugels zwartachtig, in het geelgroene trekkende, behalve op de groote slagpennen. Staartpennen zwartachtig geelgroen; het geel aan het laatste derde
alleen tot de binnen vlag beperkt.
Het jonge mannetje begint reeds in het voorjaar na
19ne geboorte van kleur te veranderen en i, tegen den
broedtijd reeds meer of min volmaakt omgekleurd.
De Wielewaal bewoont bet warme en gematigde Europa~
In 'Scandinavië werd hij slechts eenige malen, toevallig,
buiten den broedtijd aangetroffen. Hij komt v66r in Algerië en Madera op den trek. In Noord-Afrika is bij het geheele jaar aan te treffen. Hij bewoont ook Klein-Azië en
Meaopotamië. Op bet vaste land vaD Indië tot Nipaul leeft
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eene zeer verwante soort, OriolUl kundoo, die echter eenen
langeren snavel, kortere vleugels, en meer geel aan den
staart heeft, en bij welke het zwart der teugels ook achter de
oogen voortloopt. De Wielewaal behoort onder de vogels,
welke overal in niet grooten getale waargenomen worden.
Intusschen wordt hij, ook in ons geheel land, in bosch.
jes, buitenplaatsen en tuinen aangetroWen. Hij komt tot ODS
in de eerste helft van Mei en verlaat ons half Augustus
reeds weder. Hij komt in allerlei hout, maar niet in spar·
rebosschen voor. Hij is schuw, voorzigtig, en houdt zich
veelal in de hoogste takken der boomen op. Zijn zang i.
sterk fluitend en aangenaam, ofschoon kort i zijne lokstem
daarentegen onaangenaam en krassend. Hij voedt zich met
beziën en allerlei vruchten, vooral kersen. De jongen wor·
den daarentegen met insekten gevoederd. Hij maakt slechts
een broedsel jaarlijks. Het fraaije half kogelvormige nest is
uit allerlei stoWen, zoo als bladeren, mos, gras, de Ichil van
berken en bast van andere boomen, werk I zelfs houtkrul·
len en papier gemaakt; en op vijf tot dertig voet hoogte van
den grond met draden tusschen de gevorkte boomtakken
stevig bevestigd. Het bevat 4 tot 5, glanzig witte met zwart·
roodbruinachtig , fijn gevlekte eijeren.
DE VLIEGENVANGERS. MUSCICÄPA.

Deze familie is buitengewoon talrijk aan BOorten. MlD
kan ze verdeelen in Vliegenvangers der oude en nien",e we-
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reld. Zij hebben korte p 00 ten, eenen a fge p la tt en ,
,an voren in gek erf den en van eene punthaak voorzienen
• n ayel, met b 0 ra t el drad en aan zijnen wortel, tamelijk
lange en eenigzins puntige vleugels, en de in Europa levende soorten hebben eenen mIddelmatigen staart, die aan
het einde nagenoeg regt is, eenen korten bek, en doen door
hare gestalte en grootte eenigzins aan onze Grasmusschen
denken.
Zij houden zich op boom en op, komen zelden of niet op
den grond i voeden zich veelal met vliegende insekten, die
zg, op dorre takken vrij zittende, bespieden i eten echter
op den trek in het najaar, in de warmere streken, allerlei
beziën; leven in het hout in de gematigde en heete luchtBtreken, verlaten eerstgenoemden gedurende het gure jaargetijde, en verschillen van kleur veelal volgenB den leeftijd.
minder of niet volgens de sebe en het jaargetijde. Het
nestkleed der jongen is bij alle Europeesche soorten op de
bovendeelen graauw bruin, met groote vaal rosachtige vlekken, op de onderdeelen witachtig met onduidelijke zwartachtige vlekken.
Men heeft in Europa vier soorten van Vliegen!angers. '
De eene, Mwcicapa parva, BECBSTEIN, is zeer gekenschetst
door dat hare keel en het midden van den krop bg de
oude mannetjea roestrood is. en dat de staartpennen. in
iederen leeftijd, behalve het middelste paar op de twee eer.te derden harer lengte, wit zijn. Bovendeelen voor het overige grgsbruin; onderdeelen wit. Zij is kleiner dan onze ove-
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rige soorten (vleugels slechts 2î"), en bewoont het warme
en gematigde oostelijke Europa, nestelt in Hongarijë, Silezië
en zelfs op het eiland Rügen en in Pommeren, werd westelijk enkel tot in het Thuringer wood en zelfs op Helgoland aangetroffen, komt oostelijk tot Bengalen voor, maar
werd nog niet in ons land waargenomen.
De overige drie, bij ons voorkomende soorten zijn de
volgenden.

Nabij Haarlem Kersenpikkertje, in Gelderland P14atflink en
in Groningen Muggenmapper genoemd.

Die FliegenflJnger. Le gobe-mouche. The fly-catcher.
LINK., p. 828, nO. 20. - Butali8 grisola, BOIE , bis, 1826,
p. 978. - TEKK., I, 152; lIl, 88. - Bun., EnI. 565,
fig. 1. - NA UK., pI. 64. - GOULD, pI. 65.
Geheele lengte 5{-". Vleugels. on'geveer al'.
Staart 2". Voetwo'rtel i".
De grootste van onze soorten en, behalve dat, gemakkelij k te herkennen aan hare eenvoudige
tinten, die volgens sekse, jaargetijde noch leef.
tijd, met uitzondering van het nestkleed verIIchil aanbieden.
Bo v en d ee len gr ij 11 brui n, op de vleuger., den staart
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en het midden der kopvederen donkerder en eenigzins pur-

perachtig bruin. Onderdeel en wit, op den krop en de
zuden van den romp eenigzins rosachtig lichtbruin, en hier
tot op de keel met li c h tbr u i n e , s m alle, 0 ver la n gIche vlekken.
De gemeenste soort in Europa en ook in ons land; gaat
noordelijk tot Archangel. In vele streken van Zuid.Europa,
zoo als ook in Noord.Afrika, alleen op den trek. In Mei in
Klein-Azië waargenomen. Komt tot ons tegen Mei, vertrekt
wederom in het einde van Augustus. Houdt zich langs de
boachkanten, op buitenplaatsen J op de boomen langs de
straatwegen, cingels en tuinen J vooral in de nabijheid van
woningen en het water op. Zang zacht, eenvoudig en weinig beteekenend. Lokstem scherp. Jaarlijks slechts een broedlel. Nest zes tot twintig voeL hoog J op boomen aan den
.tam of in uitholingen daa"an J aan begroeide muren enz.,
eenvoudig, halfkogelvormig , van mos en planten worteltjes ,
van binnen met haren, vederen en wol belegd; 4 tot 6,
blaallwgroenachtig witte eijeren, met vele licht roestbruine
vlekken, die aan het stompe einde een krans vormen.
8e Zwart.raauwe vUe.eavaa.er. llticlcapa
atricapWa.

LutH., p. 826, nO. 9. - EmlJeriza luctuOIa. SCOPOLI,
Ann., I, p. 146, nO. 215. - Mwcicapa luctuo.a, TBMM.,
I, 155; lIl, 84. - N.A.l1l11., pI. 64. - GOl1LD, pl. 68, fig. 1.
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Geheele lengte 5". Vlengels JI" tot JH". VIn·
gelspitige I tot t". Staart Ij".
Zeer verwant met de volgende soort, maar
beide aan hare zuiver witte en zwarte, in de
jeugd grijaachtige tinten te herkennen.
Bek en pooten zwart. Oog donkerbruin.
Oud mannetje: Eene vlek aan de voorhelft van het voor·
hoofd, onderdeel en , wortel der kleine slagpennen, buiten·
vlag der binnenste kleine slagpennen, eindhelft der binnen·
ste groote vleugeldekvederen , een p a a r zee r kie i n e
vlekjes bij den wortel der binnenste groote slagpennen, twee derden van de bnitenvlag der beide buiten·
paren van de staartpennen, met een streepje langs de
schacht aan de binnenvlag der buitenste staartpennen, wi t.
Alle overige deelen zwart.
Het oude wijfje heeft alle tinten minder frisch.
De jongen onderscheiden zich van de ouden door het gebrek van wit aan het voorhoofd; door dat de binnenste
.groote vleugelvederen en kleine slagpennen slechts tamelijk
smal met wit gezoomd zijn, en door dat alle Iwafte tinten
door grijsbruin vervangen worden.
De omkleMng van grijs tot .wart heeft 80mtijds leer
schielijk, gewoonlijk echter en onder minder gunstige om·
standigheden, langzaam plaats, en aan vele plaatsen zelfs
100 onvolmaakt, dat het Iwart altijd min of meer met Il'Us
vermengd blijft.
Deze BOort is over geheel Europa verbreid, wordt echter
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aan vele plaatsen slechts zeldzaam of enkel aangetroffen,
terwijl zij in anderen vrij algemeen is. Zij gaat in Scandinavië noordelijk tot 67°, broedt in Finland, is gemeen in
Engeland, nestelt in menigte in de beukenbosschen van
Munsterland , in bet Anbaltacbe en op ..vele andere plaatsep.
Zij is in lommige jaren zeer menigvuldig op den doortrek,
soowel in bet voorjaar als ook in bet najaar; dit wal b. v.
het geval in Mei 1853, in België, bij onl, in bet MunIterland , en zelfs in bet zuidelijke Zweden. Zij komt ook
in Klein-Azië voor, en brengt den winter in Noord-Afrika
door. In onl land wordt zij van tijd tot tijd op den trek
waargenomen; maar wij weten niet, of zij er ook broedt,
hetgeen waarschijnlijk, ten minste in de bosschen van Gelderland, het geval is. Haar zang is kort, zacht, melancbolilch, maar aangenaam, en eenigzins met dien van den
Gekraagden roodstaart te vergelijken. Zij houdt zicb op
boomen, vooral in beuken-, eiken- of esschenbosscben op;
maakt baar nest, jaarlijks eenmaal, veelal acht voet van
den grond en hooger, betzij in bolen of tusschen de takken
tegen den stam: in het eerste geval bestaat bet nest slechts
nit eenige zachte stoffen, in het tweede is bet een volmaakt
nest, en heeft overeenkomst met dat van den Graauwen
vliegenvanger. Het bevat ö tot 6, bleek groenachtige egeren.

BleUST.,

Nat Deutschl., 111, 427. -

MfUC.

albicollil,

Digitized by

Google

224

I, 153 j 111, 84. - N OZIM., en SBPP , V, 451. NAUM., pI. 65. GOULD, pl. 68, fig. 2.
Grootte als bij de voorgaande, maar de vleugel en 1911e
spits een weinig langer. Vleugels 3 tot 3-tJ"N. Vleugelspi ts H tot I-N'.
Met de voorgaande soort ten naau"ste verwan t : in het onvolkomen kleed nagenoeg niet te onderscheiden, ofschoon de vleugels en hunne spits een
weinig langer zijn, en de tweede slagpen langer of
e ven la n gis als de v ij fde, terwijl zij bij de voorgaande
soort korter iSj in het volmaakte kleed daarentegen
gem a k keI ij k te 0 n der s c hei den door de aan wezigheid
van een breeden wi tten nekkraag en de ui tbreiding
van het wit aan den wortel der slagpennen, het·
geen zicb ook over den wortel der groote slagpennen uitstrekt, en achter de vleugeldekvederen als twee groote witte
vlekken te voorschijn treedt. Bij de jongen daarentegen ia
dit wit even min uitgebreid als bij de voorgaande soort in
alle leeftijden, en bet wordt gebeel door de groote vleugeldekvederen bedekt. Bij de ouden is ook gewoonlijk geene
witte streep aan de binnenvlag van het buitenste paar staartpennen aanwezig, en het wit verdwijnt somtijds, bij de
meest volmaakte omkleuring, aan den geheelen staart.
Deze soort gaat in Europa niet zoo noordelijk als de voorgaande. Zij werd op Schotland broedende, maar nooit in
Scandinavië aangetroffen. Zij nestelt in menigte in NoordHongarijë, ook in Silezië en bij Regensburg, is daareutegea
TEMM.,
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in vele andere landen van ons werelddeel b. v. in Engeland,
België, zeldzaam. Zij werd btj ons eenige malen nestelende
aangetroffen j eenmaal zelfs in eenen stadstuin te Amsterdam, een ander maal in den bortus binnen de stad Groningen. Zij is in den winter zeer gemeen in Noord-Afrika,
nar zij reeds in het midden van September aankomt; terwijl er velen aldaar gedeeltelijk haar volkomen kleed bekomen. (Op een diergeltjk half omgekleurd voorwerp schijQt
Mae. ,peculifira, DB SBLYS, van Algerië te berusten). Stem,
zeden, nest en eg eren nagenoeg als bij de voorgaande
100rt.

DE KLAAUWIEREN. LANIUS.

De Klaanwieren zijn vogels uit de oude wereld en NoordAmerika, veelal van de grootte van een Spreeuw of Leeuwerik, maar met eenen langeren , min of meer afgeronden staart,
en welke aan de Valken doen denken door buunen krachtigen, van voren baakvormigen, aan weêrszijde
ingekorven en van een tandachtig uitsteeksel
voorzienen snavel, die even lang of korter is
dan de groote kop. Hunne vleugels zijn middelmatig.
De pooten zijn kracbtig, en bunne voetwortel is van voren
met eene rei schilden bedekt. Zij zijn koen, moordzuchtig,
en eten onbegrijpelijk veel. Zij voeden zicb met groote in.ekten; de grootere soorten ook met muizen en spitsmuizen
of kleine vogels; en velen· bebben de gewoonte, hunnen
16
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buit, alvorens hem te verslinden, aan doornen te steken
of tusschen takken te klemmen. Hun stemgeluid is krach·
tig, maar heescb; velen echter laten, in het voorjaar eenen,
veelal van andere vogels nagebootsten, zang hooren. Zij
houden zich op boomen of struiken op, en maken daarop
hun eenvoudig nest, hetgeen 3 tot 4 gedekte egeren
bevat.
. Men heeft in Europa zeven soorten van Klaauwieren
waargenomen, van welke de vier volgenden niet in ons land
aangetroffen worden.
Laniua meridionälis, TEMM., uit Spanje, bet zuidelijke
Frankrijk, Italië, Griekenland en het zuidelijke Rusland.
Heeft zeer veel overeenkomst met onzen Klapekster: maar
is een weinig kleiner (vleugefs 3lr); de tweede slagpen
is nagenoeg even kort als de zevende; de bek is grooter ;
bet zwart van de teugels en de oorstreek loopt ook boTen
de oogen door; het graauw der bovendeelen trekt, vooral
op den kop, veel meer in het zwartachtige, en bet wit der
onderdeelen, toont eene fraage bleeke, rosé tint.
Laniua mInor, GMBLIN. In het algemeen als onle Klapekster, maar kleiner en staart korter; vleugels daarentegen
langer (4}"), en puntiger (tweede slagpen nagenoeg gelijk
aan de vierde); het geheele voorhoofd zwart, en het wit
van krop, borst en buik met eene fijne en bleeke rosé tint.
Bewoont het warme en gematigde Europa. Gemeen in deD
winter in Noord·Afrika. Zelden in het Mnnsterland. In onl
land nog niet opgemerkt.
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LancUl "uitCUl, LICHTENST. of per8onätUl, TEMM. (leucometopon, BONAP.). Niet veel grooter dan een Muschj maar
.taart langer (vleugels 31", staart 3"). Onderdeelen, voorhoofd, schoudervederen , wortelhelft der groote slagpennen,
en de twee buitenste paren staartpennen wit, maar aan den
krop en de zijden van den romp met bleek ros wijnrood.
Overige deelen zwart. Bewoont Griekenland, en is gemeen
in Egypte en Arabië.
Lanius tckagra of L. cucullätus, TEMM. of Telephonus erytkropt~rus, SWAINSONj van Andalusië, ook van de Kaap de
Goede Hoop. Lengte ongeveer van' onzen Klapekster: maar
romp kleinerj vleugels veel korter (3t") en veel meer afgerond j staart langer (4") en meer afgerond j onderdeelen
lichtgrijs j bovendeelen geelbruin, maar de bovenkop , die
aan weêrszijde met eene breede witte streep omzoomd
wordt, even als eene streep op de teugels en achter de
oogen, zwart, de staartpennen, met uitzondering van het
middelste paar, zwart, maar aan het einde breed wit j
vleugels roestbruin rood j de pennen en vederen in het midden zwart.
Behalve deze soorten, zegt men, in Zweden eens te hebben waargenomen Laniu8 pkoenicl1rw, PALL., (Otomela,
BONAP.).
De overige Europeesche, ook bij ons voorkomende soor·
ten zijn de volgenden.
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De .Klapekster. Laaius ~xcubltor.

Ook Wachter, Blaauwe klaauwier, Negendooder, Waldheer,
Tuinek8ter, Vinkenbijter, door onze valkeniers Handwerk,
in Groningen Graauwe doorndraaijer, Blaauwe tuinvalk en Kleine valk genoemd.
Der groB8e Wilrger.

La pie grièche. The great Shrike.

p. 185, nO. 11. - TElIIlII., I, 142 j UI, 80. Bupp., EnI. 445. - NOZEM. en SEPP, lI, 221. - NAUM.,
pl. 49. - GOULD, pI. 66.
Geheele lengte 9}". Vlengels 41-". Staart 8f".
Oog zwartbruin. Bek en pooten zwart. Staart sterk afgerond.
Gemakkei ij k te herken nen on d er de i nland·
sche soorten door zijne grootte en kleur.
Bovendeelen blaauwachtig grijs; bij gebeel oude man·
netjes lichter en op de schouder- en bovendekvederen van
den staart in het witte overgaande. Teugels en boven helft
van de oorstreek zwart. Eene witte oogstreep. Onderdeeleu
wit. Vleugels zwart; maar de slagpennen, vooral de binnenste der tweede orde wit aan het einde, en de groot.,
b~j oudere voorwerpen ook die der tweede orde. aan bare
wortelhelft wit. Staartpennen zwart, naar achteren wit: het
LINN.,
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binnenpaar zeer welDlg, de volgende paren steeds meer,
IOOdat het buitenste paar tot op de helft wit is.
Het wijfje en de jongen van beide seksen zijn minder
zuiver van kleur; de onderdeelen zijn van bleeke, zwartachtige, golvende dwarslijnen voorzien, en bij tIe jongen ziet
men ook diergelijke lijnen op de bovendeelen, deze trekken in het geelachtige; de pooten zijn graauw en de snavel is blaauwgraauw met eene zwarte punt.
De Klapekster is, maar in niet grooten getale, over
geheel Europa verbreid; komt in Scandinavië enkel tot aan
de Yszee voorj wordt ook in Mesopotamië, en in den winter
in Egypte, Nu bië en Arabië aangetroffen. In ons land
broedt hij in Noord-Brabant, Gelderland en Groningen,
wordt daarentegen in Holland slechts op den trek waargenomen. Hij overwintert niet zelden bij ons; zwerft ook in
het na- of voorjaar rond, terwijl anderen geheel verhuizen.
Hij hondt zich in bosschen op; is moedig, zeer schuwen
,oorzigtig ~ en d.uldt zijns gelijken niet in den kring, dien
hij tot woonplaats heeft verkozen. Zijn stem is zeer schril;
de zang daarentegen zacht en niet onaangenaam. Hij voedt
zich met sprinkhanen J groote torren, vogels, muizen, en
ampbibiën, en haalt de gevangene vogels uit de strikken
of netten. Hij kan gemakkelijk getemd en met vleesch gevoederd worden, hetwelk hij alsdan J in groote hoeveelheid verslindt. Bij het vangen van valken, zoo als dit de
valkenieren plegen te doen J speelt hij eene hoofdrol. HU
maakt zijn groot nest op hooge boomen: het bestaat uit

Digitized by

Google

280
mos, plantenstelen en heide, en is van binnen met wol
en haren belegd. De eijeren, 5 tot 7 in getale, zijn vuil
wit, met vaalolijfbruine of graauwe vlekken en stippen.
De Roodkoppl.e klaauwler. La..... ruf'....

The Woodchat.
BRISS., ll, p. 147, - nO. 8. Lani"" rut'ïlu, LATH., Index, I, p. 70, nO. 12. ~ Lam"" ruftcepl, BBcHsT., Nat
DeutschI., IJ, p. 1827. - Tuut., I, 146; lIl, 82.Bun., Enl. 9 fig. 2 en 81 fig. 1. - NozBM. en Sin, V,
469. - NAuM., pI. 51. - GOULD, pI. 70. - Enneoclorau
rufus, BONAP.
Geheele lengte 7". Vleugels 8t". Staart 2f".
Bek rooda.chtig graauw, naar voren zwart. Pooten zwartachtig graauw. Oog lichtbruin, bij de jongen. geelachtig
grijs.
T wee d e si a g pen gel ij kaan d e v ij f de, en hierdoor
zoo als door het wit aan de slagpennen, in iederen leeftijd,
van de volgende soort te onderscheiden. In het volkomea
kleed zeer kennelijk aan zgn bruinrood ach terhoofd
en ac h ter h a h.
Oud: Een vlek aan weerszijde achter den bovensnavel en
oogkring , wit. Het overige voorhoofd tot op het midden
van de kruin en van daar eene streep boven het oog die
langs de zijden van den nek loopt, teugels, bovenhelft 'fan
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de oontreek en voorrug , zwart. Kruin en acbterboofd tot
aan deD rug bruinrood. Onderdeelen , scboudervederen, acbterrag en bovendekvederen van den staart, wit. Zijden van
den romp in bet roêstgele trekkende. Vleugels zwart; maar
de groote slagpennen aan de wortelbelft wit. Middelste staartpennen zwart, de overigen aan bet eerste derde barer lengte
wit en de buitensten ook aan de punt wit. De oude wijfjes
hebben veelal minder frissche kleuren.
Jong: Bovendeelen bruingraauw, met witte en zwarte
halvemaanvormige vlekken. Onderdeelen grijsacbtig ~it, met
zwarte, smalle, halvemaanvormige dwarsvlekken. Staart zonder wit. Groote slagpennen aan de' wortelhelft geelaohtig

wil
Deze soort bewoont bet warme en gematigde Europ'a;, zij
komt ook in Klein-Azië voor, is gemeen in gebeel NoordOost-Afrika tot Abyasinië, werd te Tanger waargenomen,
en komt ook in Senegambiê voor. Zij behoort intusschen
onder de vogels J welke op sommige plaatsen menigvuldig,
op andere zeer zeldzaam zijn of geheel ontbreken. In ons
land werd zij in Gelderland en Noord-Brabant broedende
aangetroffen J in de overige provinciën daarentegen in het
gebeel niet opgemerkt. Zij komt in April aan, en vertrekt
wederom in September. Zij boudt zich aan de boschkanten ,
in doornen en in boomgaarden op, veelal méér in de laagte
dan de overige soorten. Haar zang is aangenaam, aanhoudend, en zij bootst dien van andere vogels, ofschoon onvolkomen na. Men vindt haar nest niet zeer hoog op hoomen
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en struiken. Het is vaD allerlei mossoorten gemaakt, eD
van binnen met haren en vederen belegd. Het bevat 5 tot
6, groenachtig witte eijeren, die met blaauwgraauwe stipjes
en veelal slechts aan het dikke einde, met olijfbmine vlakken bedekt ZijD.
De Craauwe Idaauwler. Lanlus conurlo.

Ook Schataakster en Negendooder, in Groningen Bruine
Doorndraaijer, Kleine valk, Roode tuinfJalk en
Vinkenbiiter.
p. 186, nO. 12. - LamtL8 8pinitorques, BBcBsT.,
Nat. Deutschl., II, p. 1335. -"- EnneoctonUl collurio, Bou,
bi~ J '1826, p. 973. - TEMM., I, 147 j lil, 82. - Buu,
Enl. 81, fig. 2. - NAuM., pl. 52. - GOULD, pl 69.
. Geheele lengte 6 i". Vleugels 8~". Staart 2}".
Bek zwart. Oog bruin. Pooten zwartaohtig graauw. T w eede slagpen veel langer dan de vierde, en nagenoeg
gelijk aan de vijfde.
Kleuren van het oude mannetje zeer verschillend van die
van het oude wijfje.
Een weinig kleiner· dan de voorgaande. en hierdoor, even
als dOor de verschillende verhouding der slagpennen. het
ontbreken van een witten spiegel aan de groote slagpennen.
en bij het oude mannetje in het volmaakte kleed, door geheel verschillende kleuren gemakkelijk daarvan te onderscheiden.
LINN.,
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Oud mannetje: Stuit, bovelldekvederen van dp.D staart,
bo,enkop en nek tot aan den rug, aschgraauw; op bet
voorhoofd en boven de oogen in het witachtige trekkende.
Eene zwarte streep loopt van de bovenhelft der oorstreek ,
om de oogen, over de teugels en, maar versmald langs den
wortel der bovenkaak. Rug tot aan de stuit roodbruin.
Onderdeelen wit, maar grootendeels in eene bleeke rosé
tint trekkende. Vleugels bruinzwart; alle vederen en de
kleine slagpennen breed met roodbruin gezoomd. Staartpennen zwart; maar de vier buitenparen" tot over de eerste
helft wit.
Oud wüfje en jongen van beide sekse: Bovendeelen roestbruin, met zwartachtige, halvemaanvormige dwarsstrepen.
Onderdeelen witachtig, op den romp en krop insgelijks met
diergelijke dwarsstrepen. Staart bruin, slechts aan de punt
wil Oogatreep bruin. Het oude wijfje boven lichter dan de
jongen van beide sekse.
Dit i. de gemeenste Klaauwier in ons werelddeel. Hij
komt in Scandinavië voor, maar gaat niet tot Lapland. In
Engeland, waar de voorgaande slechts toevallig voorkomt,
is hij zeer menigvuldig. Hg is ook gemeen in Klein-Azië,
in geheel Noord- OOlt.Afrika, en komt zelfs aan de Kaap
de Goede Hoop voor. Hij komt in April en vertrekt in
September. Hij wordt ook in ons land, in drooge streken,
b. T. de grensprovinciën en den duinkant vrg algemeen aangetroffen. Hij houdt zich op boomen, langs den boschkant , in groote boomgaarden, en in doornstruiken op. Hij
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voedt zich met insekten, rooft de bijen van voor de bijën.
korven weg t en vangt vele jonge vogels t wier hersenen
voor bem eene groote lekkernij zgn. Zijn zang is aangenaam t met toon en van allerlei andere vogels gemengd t en
hij bootst zelfs het blaffen der honden na. Hij maakt lijn
nest in doornstruiken t in heggen, op hoomen t tot' acht
voet hoogte. Het is uit mos, stelen en worteltjes van plan.
ten gemaakt, en van binnen met haar en wol belegd; het
bevat 5 tot 7, roodgeel- of groenachtig witte eijeren, wier
grijze en bruine vlekken aan bet dikke einde tot eene kraOl
zamenloopen.
DE PESTVOGELS. AMPELIS.

Dit geslacht staat in vele opzigten op zich zei ven. Het beYat
een zeer klein getal (slechts drie) vogels uit de koude streken
van het noordelijk halfrond t welke in grootte tU88chen
eenen Spreeuwen eene Musch staan, wier kop met
eene kuif versierd is, wier zacbte vederen zeer fijne
en aan het einde van de vleugels of van den staart, leer
fraaije kleuren vertoonen.
De bek is kort, tamelijk breed, driehoekig en aan de
punt aanzienlijk benedenwaarts gekromd. De eironde
neusgaten liggen aan de zijden van het voorhoofd, en zin
met eenige borstelvedertjes overdekt. De kop is groot.
De vleugels zijn tamelijk punti.g, en de staart is een
weinig korter dan de romp en flaauw afgerond. De
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poot e n zijn zeer kor t, en met schildjes bekleed. Zij bieden volgens de sekae, jaargetijde en leeftijd weinig vel'8chil
in kleur aan. Zij voeden zich in den zomer met insekten,
in het overige jaargetijde met beziën.
In Europa wordt slechts eene soort gefonden. Dit is:

De Pe.,yogel. 4._peU. ganUIa.
Ook SraeetlflJfJogel, Wijutaart, Zijde,taart, Beemer, Zwarte
manlel en in Groningen Lakvogel genoemd..

Der 8eidenBdlwanz. Le jlJ8eUr. The Wa:cwing.
p. 297, nO. 1. - Bombycilla hokem&ca, BRISS.,
Om., II, p. 333, nO. 63. - Bombycivora garrüla. TEMM.,
1,124 i 111. 71. - BomlJ!lciphora pol&ocoel&a, MEYER, Vögel
Liv-. u. Esthl., p. 104. - Bun., Enl. 261. - NOZEM. en
8IPP, lil. JOl. NA.UM., pi. 69. - GOULD, pl. 160.
Geheele lengte 8". Vleugels 4! tot 41-". Staart
2t". Voetwortel t"·
Oog roodbruin, bij de jongen lichtbruin. Bek blaauwachtig zwart, aan den wortel in het witachtige overgaande.
Pooten zwart.
De grootste bekende soort. Hoofdkleur roodbruinachtig graauw i op de bovendekvederen van den staart in
het zilvergrijze, op den buik in het grijsachtig witte, eQ
op het voorhoofd, even als ook miQ of lIlCIer aan de zijden
LINN.,
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van den kop, in het roodbruinachtige overgaande. De
onderdekvederen van den staart roodbruin. Eene streep
aan de teugels en langs den bovenrand der oorstreek,
keel, slagpennen en buitenste groote vleugeldekvederen
zwart. Laatstgenoemden en de slagpennen aan het einde wit; maar de groote slagpennen aan de buitenvlag
op den laatsten hal ven duim harer lengte citroengeel, en de
kleine slagpennen ieder met een smal, perkamentachtig hard
en vermillioenrood blaadje, welke aanhangsels echter bij de
jongen ontbreken. Staart aan den wortel grijs, vervolgens
zwart, aan het einde geel, en bij geheel oude mannetjes
de scbachten hier een weinig verbreed en vermiljoenrood.
Deze fraaye vogel broedt in het koude Siberië tot Scandinavië, zuidelijk tot ongeveer 59°. Enkele paren werden
echter zuidelijker en :Somtijds zelfs in Pruissen , Silezië en
Wurtemberg broedende aangetroffen. Hij verhuist, maar
slechts in sommige jaren, in het najaar; zwerft alsdan in
Midden-Europa of zelfs in het zuidelijke Europa rond, en
keert, somtijds eerst in de eerste helft van April Daar zijne
broedplaatsen terug. De omstandigheid, dat hij slechts in
sommige jaren verschijnt, heeft in de duistere middeleeuwen aanleiding gegeven tot het verbaal, dat hij eeu
voorbode \'an de pest is; van daar zijn naam. Hij Bchijnt
voor het overige ook in het koude Noord-Amerika voor te
komen, ofschoon deze streken door eene geheel andere lOOn,
ÁmpelÏl americäRa of cedrörum bewoont wordt j terwijl de
derde, Ámp. phoenicopt~a van Japan afkomstig is. In zijn
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eenzaam zomer-verblijf met de liaten van den menach onbekend, is hij ook op den trek in het geheel niet achuw
en in de gevangenschap zeer mak. Zijn zang i. zacht, maar
aangenaam. Hij voedt zich, in het warme jaargetijde, met
inaek.ten, welke hij, even als de Vliegenvangers, op een
vrijen boomtak zittende, beloert, en in de vlugt vangt;
later eet hij allerlei beziën. Hij nestelt in groote sparrebosBeheD. Het nest ataat ongeveer ter manshoogte op afgerotte
boomstronken; het is uit gras, vederen en haren gemaakt,
en bevat 6 tot 7, blaauwachtig witte, met zwarte vlekken
en streepjes bedekte eg eren.
DE BASTAARD-NACHTEGALEN. ACCENTOR.

Dit geslacht bevat vogels uit Europa en Azië, die door
hnnne grootte en ge a ta I tea a n de Za n ge ra doe n
denken, wier bek ech ter krachtiger en meer priemv0 r mig is; die middelmatige, min of meer afgeronde
vleugels hebben; wier staart de lengte van den romp heeft
en aan het einde regt is, en· wier hoofdkleur bruin is met
zwarte vlekken. Hunne maag is gespierd, en zij voeden zich,
"behalve met insekten, ook met het zaad van allerlei planten. De meesten bewonen bergachtige streken en zijn standvogels. Men heeft nagenoeg een twaalftal soorten van dit
placht opgetelt , van welke echter de meesten on volledig
bepaald en bekend zijn.
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Behalve onze soort leeft in Europa eene andere, Accentor
alpinw, die grooter is dan alle overigen, en in grootte zelli
onzen Leeuwerik een weinig overtreft. Zij heeft zoo al. som·
tDige Aziatische soorten de keel vederen wit, met zwart aan
het einde, en bewoont· de hooge gebergten van Midden·
Europa, b. v. de Karpathen , het Beijerache hoogland, de
Alpen van Zwitserland.
Eene Aziatische soort, Accentor montanellw of Temmiftdii,
die den kop van boven en aan de zijden zwart heeft, werd
toevallig eenige malen in Europa aangetroffen. Hetzelfde
zegt men van den Accentor altaïeus, BRA.NDT.
De Ba8taard-Daehte.aal. AeeeDtor _odaJära8.

Ook Winterzanger, in Gelderland Boeren-nacht,..gaal, in
Noord-Brabant Doornkruiper genoemd.

Die Braunelle. Le mouchet. Tlle Hedge-lpGrrOflJ.
Regne an. I, p. 388. - Motacilla modularil,
LINN., p. 329, nO. 3. TEMM., I, 149; 111, 147. NOZEM., en SEPP, V, 403. NA.UM., pI. 92. GOULD,
pI. 100. - Prunella modula';' , BONAP.
Geheele lengte 5!N tot GtN• Vleugels 2t". Staart
CUVIBR,

lt".
Oog lichtbruin. Bek zwart, aan den wortel geelaohtic
bruin. Pooten bruingeelachtig vleeachkleurig.
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Bovenkop bruingrija, met bruine lengtevlekken. Wangen
bruin met lichte achacMatrepen. Overige bo ven de e Ie n
roestbruin, de kleine vederen met groote bruinzwarte lengtevlekken. Zijden van den bah, keel
en kr 0 p g r a a u Wj op de borat in het witgraauwe en ver·
der naar achteren in bet witachtige overgaan de j maar op de
lijden van den romp en op de onderdekvederen van den
ataart veelal in het MSIIe trekkende en met bruine lengtevlekken.
De Butaard-nachtegaa1 bewoont bet grootllte gedeelte van
Buropa, en in Scandinavië zoo ver ala er boomen groeijen.
Hg is in Engeland menigvuldig, en komt in ons geheele rijk al·
gemeen voor. Sommigen overwinteren, zelfs in het zuidelijke
Zweden en bij ona, maar vele anderen trekken ongeveer in
October weg, vertoeven in bet warme Europa, en keeren
in Maart terug. De Bastaard.nachtegaal van Japan, Accen·
tor ",indUB, onderscheidt zicb van den onzen slechts door meer
sombere, overal in het rosbruin trekkende tinten. Hij houdt
lieh in boschjes en zelfs in tuinen, vooral in heggen op.
Het is een eenzame vogel,. die zich gaarne verschuilt en
ale de Winterkoning door heggen kruipt, zicb echter dikwijIa op boomen zet of op den grond komt. Zijn zang is
helder en aangenaam, ofschoon kort en hautig. Hij voedt
mch van insekten, pikt echter, vooral in het koude saizoen
allerlei zaadjes van den grond op, waarbij hij veelal ook
IaDdkorreltjes verslindt. Hij nestelt in doornstruiken, heg·
gen, aan begroeide muren of laag op boomen. Het nest ia

Digitized by

Google

uit mos en fijne takjes vervaardigd, en van binnen met
haren, vederen en mos belegd. Het bevat gewoonlijk 4 tot 5,
blaauwachtig groene eijeren.
DE GOUDHAANTJES. REGULUS.

De Goudhaantjes hebben, door hunnen fijneD,
tamelijk korten bek, overeenkomst met de Zangers, naderen echter tevens de Meezen door
hunne losse, zachte vederen en door hunne Ie·
venswijze. Het zijn zeer kleine vogels van het
noordelijk halfrond, en zij behooren, met den Winterkoning, tot de kleinste van onze inheemsche vogels. De
vleugels zijn van middelmatige lengte en afgerond. De
staart is middelmatig en aan het einde eeD
weinig ingesneden. De neusgaten zijn met een
stijf borstelvedertje bedekt. De voetwortel is tamelijk lang, en van voren met een onverdeeld schild bekleed.
Zij zijn van boven groenachtig vau kleur, en hun n e eenigzins verlengde kop ve der e n zijn bij de ouden, veelal,
in het midden, fraai geel of rood. Zij bewonen.boaschen, vooral sparrebosschen, zwerven in den winter rond,
voeden zich met insekten, die zij, op de wijze der Meezen ,
aan de takken der boomen zoeken i hebben eenen korten,
zachten I maar aangenamen zang i voeden zich met insekten.
in het koudere jaargetijde ook met zaden, vooral die van
sparreboomen, bevestigen hun veelal half hangend bolvor-
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mig nest &an de takken van sparre- of ook andere boomen;
en leggen 6 tot 10, kleine, .witte, met bruin gevlekte egeren. Zg hebben donkerbruine oogen, lichtbruine pooten, en
eenen zwarten, bij de jongen lichter gekleurden bek. Er is
geen onderscheid in de kleuren volgens het jaargetgde, en
de wijfjes en jongen onderscheiden zich slechts door minder
of geen geel op den kop.
Er zijn slechts een klein getal soorten van dit geslacht
bekend. In ons werelddeel worden er niet meer dan twee
gevonden, welke ook in ons land vO,orkomen. Vroeger telde
men ook, maar ten onregte, tot dit geslacht, eene soort,
van welke wij bg de Boschzangers gewag hebben gemaakt

(lÏe FiceàiUa proregtJltu).

Ook GOfIIlIfJloem- en 81. MaarteMJogeltje, in de omstreken
van H.-rlem ook Sparruijlje en Bergnjlje genoemd.
])a

GoldMlmcher&. IA roitelet.

ne

Gold-crut.

Ornith., p. 163. - MotacUla repltu, LINK.,
p. 838,
48. - TEKK., I, 229; III, 157. - NOZEK.
eB Sau, II, 112. - NAl1K., pI. 93. fig. 1, 2, S. - GOl1LD,
pL 148, fig. 1.
Geheele lengte SI". Vleugels 1!- tot 2". Staart
1..•.
WILLl1GBBY,

n e,

18
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Oud man n e tj e: Olijfgroenachtig geel, in het grijn
trekkende, vooral naar den nek. Onderdeelen en 11 ij d. n VII
den kop rosgeelach tig of groenachtig wit, om het
oog witachtig. Bovenkop in het midden geel.
r 00 d , aan weêrszijde met eene zwarte streep begrensd.
Eene flaauwe zwartachtige knevelstreep achter den mond·
hoek. Vleugels en staart zwartachtig, alle Ved~èD en pennen met groengele zoomen. De groote en middendekvederen der vleugels met 'breede witachtige zoomen aan het
einde. Eene zwarte ,lek bU den wortel der kleine slagpennen.
Oud wijfje: als het oude mannetje, maar op het
midden van den kop citroengeel; in plaats van
geelrood.
Jon g: de kleuren flaauwer dan bij de ouden, en de
kop g roe n ach tig, zonder geel of zwart.
Ons Goudhaantje is over geheel Europa verbreid, aD
komt in Scandinavië tot aan den poolkring voor. Het wordt
ook in het gematigde Siberië tot Japan aangetroffen. Het
houdt zich bij voorkeur in sparrebosschen op, waar het ook
in ons land, in kleinen getale broedt. In het najaar zwerven deze vogels, veelal in gezelschap van Meten en
Boomkruipertjes rond, en loeken de minder koude atJe.
ken van Europa op. Zij zijn aledan ook in ona Iud
menigvuldig aan te treffen. Men vindt hun D8st, tweemaal 's jaars, aU het einde van de takbn van min of
meer vrij staande, aan de zon blootgestelde sparreboomen,
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meestal veel hooger dan manlhoogte, hetzij half zwe,ende, hetzij tn8lchen eene vork van de takken geplaatlt.
Het is groot, van allerlei mOlsoorten gemaakt, nagenoeg
kogelvormig, met den rand van boven omgeslagen, en
,an binnen met plantenpluis en insektenspiDsel belegd. Het
bevat 6 tot 11 eijeren, welke naauwelijks grooter dan erwten
en roodachtig wit zgb, met rood- of geelachtig grijze vlekken aan het stompe einde.
Re& V.ar-aoadhaantje. Be."", Ipieapllla•.

III t p. 983 t pI. 93, fig. 4, 5 en 6. - Sylv'fa
fgaicepilla, BaBBlIf, in TllIfM., I, 231 j lIl, 157. - GOULD,
pl 148, fig. 2.
NA.UK.,

Grootte, onderlinge. verhouding der deelen, en kleur in
het algemeen al, bij het Goudhaantje j maar standvastig
ondencheidea door 8cherpere kleuren in het algemeen,
door het bij het mannetje vuriger en hooger geelrood, bij
het wijfje donkerder roabruinachtig geel van de kuif, en
,ooraldoor eene Iwarte 8treep, die over de teugels
achter het oog loopt, en van onderen en boYen door eene witte overlang8che 8treep verge·
zeld wordt, zoo als door het r08bruin-gele voor·
pdeelte van het lVoorh oofd.
Dele loort betroollt Midden· Europa , werd echter ook in
de Krim en lil de olljfbOl8chen van Klein-Azië aangetroffen.
Zij komt io het najaar, in gezelschap van het gewone Goud-
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haantje, ons land opzoeken; is echter hier, zoo als overal, veel
zeldzamer dan deze soort. Zij werd niet in Scandinavië maar
broedende iu Midden-Duitachland tot Kurland waargenomen. Zeden, zang, levenswijze, nestelen enz. als bij het
gewone Goudhaantje.

DE MEEZEN • PARUS.
De Meezen zgn kleine, in het hout levende vogels, met
zeer loue en zachte vederen; eenen korten, priemach ti g kegelvormigen, veelal regten bek, wiens
wortel door smalle vedertjes bedekt wordt, welke, behalve Zuid-Amerika en het vijfde werelddeel over de geheele aarde verbreid zijn. Zij hebben middelmatige, afgeronde vleugels; haar staart heeft veelal de lengte van den
romp en is aan het einde min of meer regt, maar bij sommigen is hij, en wel trapsgewijze, verlengd. De pooten lijn
tamelijk krachtig, en de voetwortel heeft ongeveer de lengte
van de teen en en is van voren met eene rij schildjes bekleed. De jongen zijn llaauwer, de wijfjes somtijds miDder
fraai gekleurd dan de oude mannetjes; maar er ia geen
verschil van kleur volgens het jaargetijde. Zij houden zich
op boomen op, klouteren zeer behendig van tak tot tak,
en voeden zich met in Bekten en vooral derzelver eijeren en
maskers, als ook met allerlei zaden. Zg zijn voor boach en
tuin, door het vemielen van schadelijke insakten , zeer DUttige diertjes. De in de koude en gematigde streken broe-
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dende soorten zwerven in den winter rond. Velen nestelen
in holle boomen, anderen maken een kunstmatig, vrij
nest. Hare eijeren zijn talrijk, maar klein en veelal wit met
roodbruine stippen en vlekjes.
Men heeft. in ons werelddeel (behalve eenige rassen of
bij soorten van de Zwartkopmees, van welke wij bij deze
loort znllen gewagen), elf soorten van dit geslacht waargenomen, van welke er zeven ons land bewonen.
De overigen zijn:
PtJru cyan~UI, PALLAS, uit Siberië, die somtijds in het
oostelijke Europa en zelfs in Denemarken afdwaalt. Vorm
vau den Pimpel, maar een weinig grooter en de staart
langer; wit, met grijsachtig blaauw aan den nek, op de
vleugels en den staart.
PtJru lügubris, NUT., nit Dalmatië eu Hongarijë. Grooter dan de Koolmees. Kleur in het algemeen als bij de
Zwartkop-mees, maar de geheele keel zwart.
PtJru li6irtCUI, GXBL. Grootte en kleur in het algemeen
als bij de Zwartkopmees j maar de staart aanzienlijk langer (2!î en trapsgewijze verlengd, de bovenkop bruingrijs
zoo al, de rug, en de geh~ele keel zwart. Bewoont Siberië
en het noordoostelijke Europa, in Noorwegen zuidelijk tot
60", in Zweden tot 64°.
ptJrtIII pendulfnUl, LINN., uit het Zuid-Oostelijk Europa,
beroemd om het fraai hangend fleschvormig nest· en derhalve B"itklmeu genoemd. Kleiner dan onze Zwartkopmees
en de kleinste Europeesche soort. Bek langer en dunner dan
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gewoonlijk. Keel wit, voorhoofd en wangen zwart. Rug
roestkleurig. Overige onderdeel en lichter.
De bij ons levende soorten lijn de volgenden
Be ){ool..eea. Par_ aajor.
In Holland gewoonlijk eenvoudig Meea, bij Haarlem ook
Plakker, en in Gelderland BiJmee, genoemd.
Die KolJmeÏle. La clUJr6onnière. TM gfeat Til of ntmOUt.
LINN., p. 841, nO. 8. TBMK., I, 2; lIl, 208. Bun., Enl., 3, fig. 1. - NOZEM. en Snp, 11, 114. NAUM., pI. 94. GOULD, pI. 150.
Geheele leDgte 5t". Vleugels 24-". Staart 2".
Oog donkerbruin. Bek zwart. PooteD vuil blaanwachtig.
De g r 0 0 tB te der inheemache soorten, en h ier d oor
zoo als door hare kleuren gemakkelijk te herkeDnen.
WaDgeD wit, van achtereD met het staalblaauwachtic
zwart omzoomd, hetwelk den bovenkop en de keel inneemt,
eD van hier, als eene, bij het mannetje breede, bij het
wijfje smalle streep, langs het midden der overige oDderdeeleD tot aaD den staart doorloopt. Overige onderdeelen en
boven nek mat geel j maar de onderdekvedereD van den staart
witachtig en loodkleurig. Mantel groeDgeel. Achterrug, vleugels eD staart blaauwachtig grijs, ..w de pennen op d.
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biDneDvlag zwart. het; buiteDpaar. staartpeDDeD op de buite(lyJAg til de. groot. •.JeugeldekvedereD aan het eiDde wit.
De KQolmeea is over geheel Europa tot aaD deD Poolkring verbreid, eD komt ook iD KleiD-Azië voor. Zij is iD
onl land, voornamelijk gedureDde den zwerftijd zeer algemeen, broedt echter iD de meeste langs de zee gelegene
proviDciën, b. v. in Holland, slechts in kleinen getale. Hare
lokstem en hare korte zaDg zijn helder en krachtig. Zij is
moedig eD moordzuchtig, valt in de gevangenschap hare
kameraden of zelf. haar gelijken Diet zeldeD aan, en doodt
ze door deo schedel opeD te pikken eD er de herseneD uit
te eten. Zij voedt zich met allerlei insekten, derzelver
mukers eD agereD j met allerlei zaden, de pitten van beziëD en vruchten, eD zelfs granen. Zij maakt haar nest iD
holen vaD boomeD, hoog of laag j iD spleteD ,an rotsen of
moreD, of zelf. in oude Desten vaD eekhoorntjes. Het is
Dit steleD eD worteltjes vaD kruiden en uit moa gemaakt,
eD met eene dikke laag hareD of vedereD belegd. Het bevat
bij het eerste broedsel 8 tot 14, bij het tweede 6 tot 8 witte,
met roestkleurige stippeD versierde eg eren.
Be PI...pel • •a ..... coeruleu8.

Ook Pimpelmee. , en in Groningen Blaauwmeesje geDoemd.

DM Blau1MÏBe. La ml_nge bleue. The blue Pit.
LINN., p. 841, nO•. &. -

Tnl ..., I, 289; 111, 201. -
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BulP., EnI., pI. S, fig. 2. - N OZEK. en S BPP, I, 46. pI. 95. -GOULD, pI. 154. - Cyanüta coerulM, K.A.uP.
Geheele lengte 4}H. Vleugels 2! tot 2/./. Staart

NA.uK.,

lt"·
Bek zwart, langs de zijden witachtig. Oog donkerbrnin.
Pooten blaauwachtig.
Gemakkelijk te onderscheiden onder de inheemsche soor·
ten aan de b I a a uwe ti n ten van den kop, de v le u·
gels en d en staart.
Bovenkop blaauw, met wit omzoomd. Keel en eene streep
door de oogen zwart. Wangen wit. Een blaauwe nekkraag,
die achter de wangen afwaarts loopt en, donker wordende J
zich met het zwart van de keel vereenigt. Achterhals blaauwachtig wit. Overige bovendeelen groen. Overige onderdeels
geel j langs het midden van borst en buik eene blaauwachtig zwarte J hii het wijfje zeer smalle streep. Vleugels en
staart met zijne bovendek vederen grijsachtig donkerblaauw j
de slagpennen en groote dekvederen der vleugels wit aan
het einde.
De Pimpel is de gemeenste Mees van ons werelddeel. Bij
gaat noordelijk tot aan de zuidelijke grenzen van Lapland, en
komt ook in Klein-Azië voor. Hij wordt in ons land het
geheele jaar door als broed· en zwerfvogel aangetroffen, en
nestelt zelfs in onze tuinen. Zijne lokstem is helder. Men
vindt zijn nest, jaarlijks tweemalen , in boomholen met
eene naauwe ingangsopening. Bet bevat 6 tot 10, witte,
van roestkleurige vlekken voorziene eu eren.
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De Zwa.1e aeel. Paral a'er.

In Gelderland ZfOIJ71e bijme" genoemd.
Die TannenmeÎle. La pelite charbonnière. TAB cole Pit.
LINN., p. 841, nO. 7. TEil»., I, 288; 111, 209. N01111. en Sup, I, 48. - N Ä Uil., pI. 94. - GOULD, pI.
155, fig. 1.
Geheele lengte 4}". Vleugels 2}". Staart I/T ".
Bek zwart, laugs de zijden lichter. Oog donkerbruiu.
Pooten grijsblaauwachtig.
Gemakkelijk te herkennen aan hare geringe grootte,
som be r e tin teil en har e n z war ten kop met w i tte wangen en eene witte nekvlek.
Kop en hals met de keel zwart. Eene groote vlek iu deu
nek en, aan weerszijde van, den kop, eene aan den mondhoek beginnende naar achteren tot over de zijden van den
hals loopende en aan breedte' toenemende streep, wit. Overige bovendeel en zwartachtig blaauwgrgs. Overige onderdeelen witachtig, aan de zijden vall den romp in het bruinachtige trekkende. Vleugels en staart vaal zwartbmin , de
pennen met grijsgroene zoomen en de vleugeldekvederen
breed wit aan het einde.
De Zwarte mees bewoont Midden-Europa en gaat in ScandiDavië tot 65°N. B. Zij broedt, maar in kleinen getale, in de groote
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aparreboaschen van Gelderland en waarschijnlijk zelfs in
Holland, waar een voorwerp ia het midden van Mei bg
Bloemendaal geschoten werd. Enkele voorwerpen worden
voor het overige op hare zwervmgen in het najaar van tijd
tot tijd, in de overige gedeelten van ons rijk aangetroft'en.
Zij houdt zich in aparreboasohen op. Voedsel en zang nagenoeg ala bij de voorgaande aoort. Zij maakt haar nest in
holen van boomen digt bij den grond, in de reten van aade
muren of van rotsen, onder boomwortels, in uitholingen
van den grond zoo ala b. v. oude wagensporen, of lelfs in
de oude holen van muizen, mollen en bunaingen. Het bestaat. uit mos, en is van binnen met haren, aomtijds ook
met vederen belegd. De eijeren, 6 tot 8 in getale, zijn wit
met roestkleurige vlekjes.

De ........ee..

.ara. crl.aa,...

Die Haubenmeil6. La mé,ange

huwée~

The cTuted Pit.

p. 840, nO. 2. - TBIr[J(., 1, 290; lIl, 211. en SIPI' , V, 445. - NAUH., pI. 84. - GOULD,
pI. 156. - LophophäfUJ8 m,tätu, KAUP.
Geheele lengte 4!-". Vleugels 2).". Staart lt".
Bek zwart. Oog donkerbruin. Pooten vuil grijaachtig blaauw.
Onder alle Europeesche soorten dadelijk te herkenDen
aan de puntig verlengde, eene kuif vormende,
AC h ter hoofdav ederen.
LINN.,

NOZBH.
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Vederen van den bovenkop zwart met witte randen; de
boveDkop met eene witachtige streep omzoomd. Wangen en
zijden van den hals witachtig; maar eene atreep om de
oorstreek , eene andere tuuchen rug en hals en keel, zwart.
Bovendeelen voor het overige geelbruin; onderdeeleu wit,
langs de zijden van den romp in het bleek rosbruine trekkende.
De Kuifmees bewoont geheel midden-Europa en Sca~di
narië noordelijk tot 63°. Zij broedt menigvuldig in het. Munstenche en Oldenburgscbe; in ons land in Gelderlaud, en
op. eenige bepaalde plaatsen in Groningen. In de overige
streken van ons ~ijk werd zij niet waargenomen. Zij houdt
zich in sparrebosschen op. Zij is zeer levendig en vlug, en
voedt zich, behalve met insekten, vooral met het zaad van
dennen en· brandnetels. Haar zang is kort en zacht, maar
aangenaam. Zij maakt haar nest in de holen van boomstammen. Het is uit mos vervaardigd, dik met wol en haren
belegd, en bevat bij het eerste broedsel, 8 tot 10, bij het
. tweede 6 tot 7,. witte met roestroode stippen bedekte eijeren•

• e Zwartkopmees. Paras palustrIs.
Ook Korstje kaas, in Noord-Brabant 088enkopje, en in
Gelderland Zwartkoppige bi}mees genoemd.

Die S'Umpfmeise. La nonnette. The marsk Pit.
LINN.,

p. 841, nO. 8. -

TEIIH.,

I, 291; lIl, 212. _
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Buu., Enl. 8, fig. 3. -

NOZBII. en SBPP,I,48.-NAI1I1.,
pI. 94. - GOULD, pI. 155, fig. 2. - Poecile ptllwlriB, 'KAI1P.
Lengte 41". Vleugels 2t". Staart 1i".
Gemakkelijk te herkennen onder de inheemache soorten
aan haren zwarten bovenkop en eene zwarte vlek
aan de keel.
Bovenkop tot op de teugels en achter de oogen tot over
den nek, even als eene tamelijk kleine vlek aan kin en
keel, zwart. Overige bovendeelen geelbruin. Zijden van den
kop en onderdeel en wit in het geelbruinachtige en op de
zijden van den romp in het vaal rosse trekkend.
Deze soort is over geheel Europa verbreidj maar zij vormt,
in sommige streken, min of meer verschillende variëteiten
of rassen. Eene dezer, P(I.'fU8 fruticëti, W ALLBNGlLEN, vervangt
onze Zwartkopmees in het zuidelijke en Midden-Zweden, en
schijnt zich van haar slechts door de zuiver witte kleur der
wangen te onderscheiden. - Eene andere, Pa'fU8 fJoreälÏl,
DE SELYS of alpestria, BAILLY, (Parus palwlria, LINNÉl)
vervangt onze Zwartkopmees in het noordelijke Scandinaviëj
zij is ook bij Archangel gemeen, komt op de gebergten van
Savoijen voor en werd in den winter op hare zwervingen,
in Galicië waargenomen. Zij is een weinig grooter dan onze
Zwartkopmees, (vleugels 21 tot 2lJ"") , hare wangen .gD
geheel wit, hare bovendeelen zijn grijs, in plaats van geelbruinachtig, en men zegt ook, dat haar zang eenigzins
verschilt en aan dien van het Sijsje doet denken. DE SELTS
heeft ook nog onder den naam van Pa'fU8 frigöriB eene
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soort aangevoerd, welke van IJsland afkomstig moet zijn;
maar, volgens de nieuwere onderzoekingen van KRÜPER,
komt in het geheel geen diergelijke vogel op IJsland
voor, en is deze vermoedelijke soort blijkbaar niets als
Pa"" atricapillUB uit Noord-Amerika. - Wij voeren in
het voorbijgaan nog aan, dat de Zwartkopmees van Kamtachatka, Pa7'U8 Kamt,cl&atkenBil, BONAP., even groot is als
P. boreälû, maar van deze, zoowel als van de gewone
Zwartkopmees afwijkt, door dat, behalve het zwart aan
kop, kin, slag- en staartpennen, alle vederen zuiver wit
zijn.
De Zwartkopmees, zoo als zjj gewoonlijk. voorkomt,
is over ons geheel land verbreid als broed- en zwerfvogel; zij is intu88chen minder algemeen dan de Pimpel.
Haar zang is kort en zacht, maar afwisselend en aangenaam. Zij voedt zich, zoo als de overige soorten, met insekten, derzelver ml\8kers en egeren, en in het najaar vooral
ook met de zaden van allerlei krtIiden. Zij maakt haar nest
in holen van boomen J vooral wilgen-, peer- en appelboomen, ongeveer op drie tot vier voet hoogte van den
grond; het heeft eene onderlaag van grasstelen , en is met
eene dikke laag van vederen en haren voorzien. Het bevat, gewoonlijk in de maand Mei, 8 tot 12, groen- of
blaauwachtig witte, met roestkleurige stippen versierde eijeren.
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Be .taart_ees. Paras eaudätus.
Ook Langstaartje, bij Haarlem PiJlstaartje en Doodlkoofdje,
in Groningen IJsfJeer en Moeasien genoemd.

Die Schwanzmeise. La mésange à longue queue. TI&e
long-taUed Pit.
LINN., p. 842, nO. 11. MegÏ8turu caudätus, LlACH• .,Tno•. , I, 296 j 111, 214. - BulPP., Enl., 502, fig. 2. NOZEM. en SEPP, I, 49. - NAUK., pl. 95. - GOULD, pI. 157.
Gehee1e lengte 5!". Vleugels 2"t. Staart trap ...
ge w ij ze ver I eng d: mi d d den pen n en r u i m 3" j b u itenpennen ruim I i".
Gemakkelijk te herkennen aau har e n b u i ten ge w 0 Ol
korten kegelvormigeu bek, haren langen staan
en zwarte en witte kleuren.
Bek zwart. Pooten zwartachtig. Oog donkerbruin. Oogleden hooggeel, bij de jongen lichtrood.
Oud: Kop en onderdeelen wit, maar op den buik in het
witachtige, op de onderdekvederen van den staart in het douker purperbruine overgaande. Rug in het midden zwart,
naar de zijden en achteren met purperachtig bruinros gemengd. Vleugels zwartbruin, de binnenste kleine slagpenDeD
met witte zoomen. Staartpennen zwart; maar de vier buitenparen aan de buitenvlag en eene achuinsche streep aal
de binnenvlag wit.
Bij de jongen zijn de zijden van den kop, de nek eD
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rug bruin. In het eerste najaar zijn de kleuren als bij de
ouden, maar er is aan weêrszijde van den kop eene zwarte
streep aanwezig, die van het oog tot aan den rug loopt.
Dele strepen verdwijnen in het voorjaar, bij de mannetjes
eerder dan bij de wijfjes.
De Staartmees bewoont Europa, noordelijk tot 63°, en
broedt ook in ons land algemeen. Zij houdt zich in boschjes en zelfs in tuinen op, en zwerft gedurende het koude
jaargetijde van de eene plaats naar de andere. Hare lokstem
ia leer scherp; de zang kort, zacht, maar aangenaam. Men
vindt haar nest op boom en of zelfs in doornstruiken, op manshoogte, tot twintig of meer voet, somtijds slechts eenige
voeten van den grond. Het rnst van onderen veelal op een
tak bij den stam; is bolvormig, groot, op de eene zijde
naar boven met eene ronde opening, van allerlei mossoorten gemaakt, met insektenspinsel doorweefd, van binnen
met haren, vedeten of planten pluis gevoerd, en bevat bij
het eerste broedsel 9 tot 15, bij het tweede 6 tot 7, kleine,
witte, somtijds met bleek rosse vlekjes bedekte eijeren. Zij
beginnen dikwijls reeds in Maart aan haren nestbouw.

Ook Baardmees genoemd.

Die Bartmeise. La mésange barbue. The bearded Tit.
LINN.,

p. 342, nO. 12. -

Parus bubatUl, Balsa., Om.,
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111, p. 567, nO. 12. - Panüru bitJrmlctu, KoeR. -TzIIJl.,
I, 298; lIl, 214. - Bun., Enl., pl. 618. - NoziJI. en
SEFP, I, 85. NAuM., pI. 96. - GOULD, pI. U8.
Geheele len gte 6". VI eugels :at". S taart trap ..
gew ij ze verlengd: mi dd en pennen 3N ; bui hnpennen 11 N•
Zeer gemakkelijk te herkennen aan haren gekromd eD,
gelen bek, en hare fraaye en zach te kleuren.
Pooten zwart. Oog hooggeel , bij de jongen witachtig geel.
Oud mannetje: Bovenkop en wangen parelgraauw. Teugels en een bundel verlengde en pnntige vederen, welke
onder de oogen als een groote knevel afhangen, zwarl
Keel en krop wit Borst en buik witachtig rosé, aan de _ijden van den romp in het roestgele overgaan de. Onderdekvederen van den staart zwart. Rug roestkleurig. Scholldervederen en stuit roestgeel. Bovendekvederen van den staart
geelachtig en vaal rosé. Vleugels naar buiten zilvergrijsachtig wit; op het midden roestrood, naar binnen zwart, maar
de binnenvlag der kleine slagpennen grootendeels rosachtig
wit. Staartpennen vaal roodbruin, maar de beide buiten paren grijsachtig wit, naar den wortel min of meer zwart.
Bij het oude wijfje zgn alle tinten minder fraai; de zwarte
knevels ontbreken, en het grijs van den kop wordt door de
eenvoudige roestkleur der bovendeelen vervangen.
De jongen zijn licht rosi maar de teugels, de mantel en
de drie buitenparen der staartpennen zijn grootendeels zwart,
en de lichte tinten der vleugels zeer bleek.
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Ofschoon het Baardmannetje over het grootste gedeelte
tan het gematigde, vooral van het warme Europa tot KleinAzië verbreid ia, komt het echter slechts op enkele bepaalde plaatsen voor. In ons land schijnt het voornamelijk
aan de oevers der meertjes en nitgeveende landen, oostelijk
van Rotterdam voor te komen. Ik heb het in Holland nooit
noordelijk van Stompwijk broedende waargenomen, en dus
ook nooit aan de oevers van het vroegere Haarlemmer meer
aangetroffen. In het heete Europa is het een stand-, bij ons
een trekvogel, die in October zuidelijk verhuist en in April
terugkomt. Hij houdt zich aan de oevers der meren en plassen op, waar men hem veelal in het riet ziet. Hij is levendig en weinig schuw. In de gevangenschap worden de Baardmannetjes zeer mak, en zij zijn zeer gezochte kamervogels, niet
alleen wegens hunne fraage kleuren, maar ook wegens de eigenaardigheid in hunne levenswijze, dat het mannetje zijn wijfje,
bij het slapen, even als de Staartmeezen , met den een en
vleugel als het ware omhelst. De zang is zeer eenvoudig. Zg voeden zich met insekten en het zaad van waterplanten. Het nest is
in het hooge gras van het hooiland I in de nabijheid van het water geplaatst: het is komvormig, slechts uit droog gras gemaakt,
met plantenpluis doorweefd, van binnen met haren belegd, en
bevat 4 tot 5, bleek roodachtige, met vaal roodbruine vlekjes
bedekte eijeren. Zg nestelen in Jung en slechts eens in het jaar.
DE IJSVOGELS. ALCEDO.

De IJsvogels vormen eene zeer natuurlijke en van de
17
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overige vogels streng afgescheidene familie. Zij zijn te herkennen aan hunnen ineengedrongen vorm, hnnnen
grooten kop, hunnen grooten, regten of een weinig
opwaarts gekromden bek, die gewoonlijk I a n g er is da n
dek 0 p , en aan dien van de Reigel'8 of Ooijevaren doet
denken, hunne kleine, tot boven den voetwortel
n a a k te poot en, hunne teenen, van welke de bniteDtte
met de middelste tot op de helft samengegroeid i., hunnen
korten, een weinig afgeronden staart. die slechts 181deu verlengd is, en hunne korte, afgeronde vleugels.
Vele soorten hebben zeer fraaije, meestal blaanwe, groene
of roodbruine tiuten. Zij zijn over de gebee1e wereld verbreid.
Men kau deze familie iu twee onderafdeelingen brengen.
De eene bevat de soorten met eenen rep., zijdeliDp zamengedrukten bek, die veelal zwart van kleur ia, en aan
dien der Reigers herinnert; zij leven bij het water en voeden
ach vooruamelgk met riascheo. Tot deze afdeeling bebooren
de beide Enropeeacbe soorten.
De overige soorten. lJcilo of H.Jq1itM, hebben d8ll bek
dikker, gladder, en een weinig, vooral Daal' vorea, opwaarts
klimmende, meestal rood van kleur en dien der Oojequa
Mkend. Zij honden aich meel' in het haat op dan de voripo, ,.oeden &ich, behalve met viachen, met knaipende
dieren, wonnen, krabben, slakken en iDsekt.ea en zijn tot
de heete streken der oude wereld beperkt.
Behab'e de pwoae soort, die ook bö anti YOOIkomt, heeft
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men er in" Europa nog eene tweede, Akédo rudÏl, welke in

Afrika gemeen, in ons" werelddeel- echter tot den Griekschen
Archipel beperkt is. Zij is gemakkelijk te herkennen, door dat
zg veel grooter da.n de onze, en met wit en zwart geteekend is.
Alvorens onze soort aan te voeren, willen wij eerst nog
van de Bijeneter" Nerop, gewag maken, van welke men in
Europa twee soorten heeft, die echter nog niet in ons land
aangetroffen werden.
\l
De IJsTogel. 4.lcedo
Isplda.

Der EuVogel. Le martin-pécheur. The King-fischer.
p. 179, nO. 3. - TEMM., I, 428; UI, 896. Enl. 77. - NOZEM. en SEPP, 111, 285. - NAUM.,
pl. 144. - GOULD, pI. 61.
Geheele lengte (met den bek) 7". Vleugels 2t".
Staart I!,'. Voetwortel i".
Pooten menierood. Bek zwart., aan den wortel en
de onderkaak lichter en rood. Oog donkerbruin.
Eene groote vlek achter de oorstreek en keel rosachtig
wiL Overige onderdeelen, oorstreek en teugels roestkleurig.
Gebeele bovenkop en nek, even als eene lange en groote knevel vlek zwartgroen , met groenblaauwe dwarsvlekken. Langs
het midden van den rug metaalblaauw. Zijden van den rug,
LINN.,

Bl1PP.,
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staartpennen en vleugels zwartachtig blaanw, op de vlengel.
dekvederen met lichtblaauwe stippen.
Bij de jongen zijn de kIenren minder zuiver, en de ve·
deren der onderdeelen hebben donkergroene zoomen.
De IJsvogel bewoont het warme en gematigde Europa,
broedt echter niet in Scandinavië, ofschoon hij er in bet
zuidelijke gedeelte toevallig eenige malen werd waargenomen.
Hg komt ook in Klein-Azië en Noord·Afrika voor. Op bet
vaste land van Oost-Indië tot Japan, de Pbilippijnsche en
eenige Sunda-eilanden wordt hij vervangen door een kleiner
ras met eenen langeren snavel, Alcello bengalen8il, QIIBLIN.
Hij bewoont ook ons land, behoort echter, zoo als overal,
onder de soorten, welke slechts in kleinen getale voorko·
men; veelal tot enkele bepaalde plaatsen beperkt zijn; deze
dikwijls voor goed verlaten, om anderen op te zoeken i in
zeer enkele jaren echter, in den winter, aan wakken, zelCa
menigvuldig zgn , om in het voorjaar wederom te verdwijnen. Deze vogel houdt zich aan de oevers der zoete wateren op. Hij zet zich bij voorkeur op takjes digt bij den
grond of op steen en , en slaapt in aardholen. Hij kan niet
loopenj maar zijne vlugt is regtuit en zeer schielijk. Rg
voedt zich voornamelijk met vischjes, die hij, aan den 0ever op een takje, eenen paal of eenen steen zittende, beo
loert, en daarop stootende , met den snavel vangt en met
den kop beginnende, geheel inslikt. Hij maakt zijn nest aan
de oevers van het water, in aardholen , welke hij met den bek
en de pooten in den zachten grond graaft. Deze holen, vier
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tot tien voet boven de watervlakte , zijn niet ruimer als
noodig is voor den vogel om er door te kruipen, horizontaal of een weinig afdalende, ongeveer drie voet diep, en
eindigende in het eigenlijke nest, hetgeen eene doorsnede
van ongeveer zes duim beeft. Het bevat, in Mei of J unij ,
5 tot 8, zelden tot 11, sterk afgeronde, glanzig witte eijeren. De jongen worden in den beginne, met insekten en
wormen, later met vÎsschen gevoed, op wier graten zg niet
zelden liggen j de jongen geven eene sterke muskusreuk van
zich.
DE SCHARRELAARS. CORACÏAS.

De Scharrelaars zijn vogels van de oude wereld, welke
ongeveer de grootte van eene Kerkkaauw of zware
Lijsterhebbenjmet zachte, groene, blaauwe of roodbruine tinten, een grooten kop, eenenkraaiachtigen aan de punt gekromden bek, schuinsche,
onbedekte neusgaten, korte, van voren metgroote
schilden bedekte pooten, tamelijk lange en puntige
vleugels en een en middelmatigen staart, wiens buitenste paar pennen min of meer verlengd is. Zij
houden zich in bosschen op j voeden zich met insekten,
wormen of zelfs jonge kikvorschen j nestelen in holle boomen, en leggen 4 tot 5, witte eg eren.
In ons werelddeel wordt slechts eene 800rt van dit geslacht aangetroffen. Dit is
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Ue 8ckarrelaar. (}oraclas .arrtlla.
Die Racke. Le rollier.

LINN., p. 159, 1. - TEil"., 1, 127; UI, 72. - BUll...
Eni. 486. - NA U"., pl. 60. - GOULD, pI. 60.
Geheele lengte 12". Vleugels 7f'. Staart 41";
het buitenste paar peunen een weinig langer dan de overigen.
Bek zwartachtig. Pooten bruinachtig geel. Oogen don~er
bruin.
Hoofdkleur witachtig groenblaauw. Bovenrug,
sc hou de rv ede re n en binnenste kleine slagpennen eenigzins vaal roes t k Ie u rig. Scho u de rs en st u i t donkerblaauw. Slagpennen blaauwzwart. Staartpennen, aan de wortelhelft zwartblaauwj het middelste paar somber bruingroen.
Deze fraaye vogel bewoont het gematigde en warme Europa, komt ook in het gematigde Siberië, in Bengalen en
Klein-Azië voor, en trekt in het najaar, dikwijls reeds op
het einde van Julij naar Noord-Afrika. Hij gaat in Scandinavië noordelijk tot 61°. Hij behoort intusschen onder de
vogels, die niet in grooten getale voorkomen, en in vele
streken ontbreken. In de Krim is hij zeer menigvuldig gedurende den broedtijd. Hij is ook vrij algemeen in het
Mecklenburgsche en in Pommeren; en werd nestelende, ofschoon zeer enk.el, in het Munstefsche en Hanovenche, in
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België en Denemarken aangetroffen. In ons land werd hij slechts
eens, en wel bij Wassenaar waargenomen en gedood. Hij
houdt zich vooral in berkenbosschen, in drooge streken, op
Zgn stemgeluid doet aan dat der eksters denken. Hij voedt
zich met sprinkhanen en allerlei andere insekten, met wormen en kleine kikvorschen. Men vindt zijn nest acht voet
en hooger van den grond in boomholen , waarin hij stelen
en worteltjes van planten, haren en vederen brengt. Het
bevat 4 tot 5, glanzig witte eijeren. Het wijfje zit bij het
broeden zoo vast op het nest, dat men haar met de hand
kan grijpen.

DE KRAAI VOGELS. CORVÎNAE.
De Kraaivogels zijn krachtig van maaksel, en heb·
ben eenen k ra c h tig en. n a vel, die even lang of korter
i. dan de kop, regt of een weinig gekromd, naar voren
zamengedrukt, met de punt min of meer afhellend en aan
weêrazijde veelal ingekorven. De ne u. ga t en zijn door
.tij ve borstelvederen bedek t. De pooten en nagel.
lijn krachtig, en de voetwortels zijn van voren met eene
rij van schilden, aan weêrszijde met een doorloopend schild
bekleed. De vleugels zijn bij den eenen lang, bij den anderen tamelijk kort; zij zijn van tien slagpennen voorzien. De
staart heeft veelal de lengte van den romp, i. echter bij
sommigen aanzienlijk verlengd. Velen zijn zwart van klenr;
anderen bruin of zelfs blaauw. Hunne stem is onaange-
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n a a m en zij zingen niet. Zij voeden zich met zaden, vruchten, insekten, schelpdieren, vangen zieke of gewonde vogels, plunderen de vogelnesten, eten ook visch en zelfs aas.
Zij zgn onrustig en levendig van aard. Hun gezigt en reuk
zijn scherp. De meesten leven in bosschen, sommigen ook
op rotsen. Zij nestelen op boomen; eenigen ook in boomholen of rotsspleten. Het nest is veelal groot en eenvoudig.
De meesten leggen 4 tot 5, veelal groenachtige met bruin
gevlekte eg eren. Er is in den regel geen onderscheid in
grootte of kleur, noch volgens de sekse, nOch volgens den
leeftijd of het jaargetijde. De meesten verduren de gevangenschap zeer goed, leeren allerlei woorden naklappen, en
bereiken niet zelden een en hoogen ouderdom. Zij zijn over
alJe werelddeelen verbreid, en worden in een aanzienlijk
getal geslachten of ondergeslachten verdeeld.
Een dezer geslacbten, FregUw, wordt niet in ons land
aangetroffen. Hiertoe behooren de volgende soorten: 1) de
Steenkraai, Fretftlw gräclJ/w, CUVIER., beeft een dunnen
langen gekromden bek, die zoo als de pooten, koraalrood
van kleur is. Zij is It' lang, en de vederen zijn zwart met
een en violetten en groenen weêrschijn. Zij bewoont de hooge
gebergten van de Pyreneën tot Nipaul en Abyssinië, en
komt zelfs aan de Zuid-westkust van Groot-Brittanje voor;
2) de Alpenkraai, Fregilw of Pyrrhoc'öratIJ a1pinw, CUVIBll,
is een weinig kleiner dan de Steenkraai; haar bek is korter, krachtiger en hooggeel; de pooten zijn vermiljoenrood
en hare vederen fluweelzwart met groenen weêrschijn op de
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,leugele. Zij bewoont de hooge gebergten van bet zuidelgk
Europa tot Nipaul.
DE RAVEN. CORVUS.

Hiertoe behooren de soorten van aanzienlijke of middelmatige grootte, met harde en glanzige, bij de jongen
zachtere en matzwarte vederen, die, zoo als de snavel en
de pooten, gebeel of grootendeels zwart van kleur zijn
met tamelgk lange en puntige vleugels, welke den
tamelij k korten, aan bet einde regten of afgeronden
staart nagenoeg geheel bedekken, met eenen dikken krachtigen bek; die eene groef aan den bovenenavel heeft,
waarin de, met 8tevige borstelvederen bedekte neusgaten
liggen, en met smalle verlengde vederen aan de keel. De
meesten hebben donkerbruine oogen. De 800rten van on8
werelddeel komen ook allen in on8 land voor. Het zijn de
volgenden.
De

Raa,. "orva. eorax.

Der BalJe. Le eorbeau. The Bcwen.
LINN., p. 155, n O.. 2. TEMM., IJ 107j lIl, 56. Buu., Enl. 495. - NAUlII., pI. 58. - GOULD, pI. 220.
Gebeele lengte ongeveer 2", Vleugels 15f'.
Staart 81".
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De grootste soort van ons werelddeel. Te herkenneD
aan hare grootte, haren krachtigen snavel, en geheel
glànzig zwarte in het groen en violet spelende kleur.
De Raaf bewoont ons geheel werelddeel, en zij komt ook
in Siberië en in Groenland en Noord-Amerika zuidelijk tot
Mejico voor. Zij is menigvuldig op de Fär-eilanden, en
'1ele der aldaar levende voorwerpen zijn sterk met wit gevlekt; diergelijke voorwerpen werden al8 een eigene 800rt beschouwd, welke BRÜNNICB Co"*, varttU, VIEILLOT CO,,",
leucoplaaeua noemde. De Raaf broedt, in zeer kleinen getale,
in de bos8chen van on8 geheel rijk, en wordt er ook in den
winter aangetroffen. Haar 8temgeluid i8 zwaar, hol en krasend. Zij voedt zich met veldmuizen, mollen,' kikvorschen,
hagedi8sen, slakken, allerlei insakten en derzelver masken;
rooft de egeren en jongCi vogels uit de nesten, en valt,
vooral in den broedtijd, ook allerlei oude vogel8 of zoogdieren, b. v. duiven, kippen, eenden, ganzen, konijnen, halen
en zelfs jonge lammeren aan. Zij verduurt de gevangeDBChap
zeer goed, en bereikt, zelfs in dezen staat eenen leeftijd
van 100 en meer jaren. Zij is koen, verdedigt zich, wanneer zij aangeschoten is, tegen den men8ch, en duldt I gedurende den broedtijd in den omtrek van een uur of meer
geen van haar gelijken. Zij maakt haar groot nest uit boomtakjes, op hooge boomen, in andere streken ook op roteeD,
en gebruikt hiertoe niet zelden oude roofvogelneaten. Zi
legt, veelal reeds in :Maart en April, 4 tot 5, somtijds
zelfs 6 tot 7, blaauw- of groenachtig witte, met olgfklea-
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rige vlekjes geteekende eijeren, welke die van de gewone
Kraai niet veel in grootte overtreffen. .
De araal. l'ervu8 eerö.e.

Die Krähe. }ja corneille. Pke Orow.
GlIEL., I, p. 865. TJilM., I, 108; lIl, 88. - BUFF.,
Enl. 4.88. - NOZEM. en Sspp, 111, 223. - NAuM., pI.
58. - GOULD, pl. 221.
Geheele lengte ongeveer 11". Vleugels ruim 1'.
Staart 6l".
Te herkennen aan hare gr ootte, en ee nki e uri g
zwarte in het violette en groene spelende vederen. Zij stelt de Raaf volmaakt, maar op eene mindere
schaal, voor. Ofschoon eene geheel andere soort, heeft zg
echter in haar uiterlijk, in het algemeen veel overeenkomst
met den Roek.
De Kraai is een in het grootste gedeelte van Europa gewone vogel; zij wordt intusschen in Scandinavië in het geheel niet aangetroffen. Zij is in geheel Groot.Brittanje menigvuldig en aldaar, even .als nagenoeg overal een standvogel.
Zü wordt ook in Siberië en zelfs in Japan aangetroffen. Zij
i. in ons land het geheele jaar door gemeen, zwerft echter
in den winter rond, wanneer men er ook dikwijls in menigte
uit andere streken tot ons komen of door ons land trekken
ziet. Zij voedt zich met muizen, kikvorschen, wormen, in-
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sekten en hunne maskers, zelfs met visschen en kreeften,
eet ook allerlei vruchten en beziën, zelfs bladeren van krui·
den. Aan het zeestrand vindt zij veelal een rijkelijk voedsel
in allerlei doode, door de zee opgeworpene dieren. In den
broedtijd steelt zij ook eijeren en jonge vogels, of vangt
zieke of aangeschotene vogels. Zg maakt haar nest reeds in
Maart of April, gewoonlijk op boomen; in de duinen echter, waar deze ontbreken, vlak op den grond. Het is zeer
digt, nit dorre takjes vervaardigd, tusschen welke zij aarde en
modder brengt, en van binnen met vederen, haren, wol of
mos belegd. De eijeren, 4 tot 5 in getale, zijn licht groenachtig, en met graauwe en donker olijfbruine vlokken bedekt.
De broedtijd duurt 8 weken. In de streken waar de Bonte kraai
broedt, paart zg zich somtijds met deze, en de alsdan ontstaande bastaarden houden het midden tusschen beide soorten.

In Groningen Grijze lummel en Grijze kraai genoemd.
Die Nebelkräke. La corneille mantelée. TM hooded CrOf/).
LINN., p. 157, nO. 5. TE HH., 109; UI, 59. Bu,,:,
Enl. 76. - NOZEM. en Sup, UI, 205. - NAUII., pi.
54. - GOULD, pI. 222.
Grootte en verhouding van alle deelen als bij
de Kraai; maar standvastig onderscheiden door
dat slechts de kop en krop, de vleugels en staart-
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peDnen Iwart, de overige deelen daarentegen
grgs zijn.
De Bonte kraai levert, ten opzigte van hare verbreiding,
de merkwaardigste verschijnselen onder de vogels op. Zij
werd broedende waargenomen in het noorden van GrootBrittanje, en in het gematigde en koude Europa oostelijk
'an de Elbe; vervolgens in Si berië tot Japan. Deze streken
,erlaat zij echter grootendeel. in het najaar, verbreidt zich
alsdan over het overige gematigde en zelfs warme Europa,
komt ook dan in menigte in ons land en vertoeft er tot
in het voorjaar. In de overige landen waar zij broedt, is
lij daarentegen standvogel: dit is het geval in het Florentijnsche, in Sardinië, Egypte, Syrië en Klein-Azië. In sommige streken b. v. in Bchwerin, is zij in den broedtijd even
gemeen al. de Kraai, en beide soorten paren alsdan zoo
menigvuldig met elkander, dat men somtijds meer bastaarden dan ware Bonte knaijen ziet. Voedsel, levenswijze,
nest en eijeren, zoo als bij de Kraai.
De Roek.

(lOrYU.I

fr1l1l1ë11l1.

Ook Geze18chapskraai, te Bloemendaal bij Haarlem Zwarte
witbek en Schimmelhek genoemd.

Die Saatkrähe. Le fretJ.$. The Rook.
LI1II1II., p.ID6, nO. 4. - Cortnu corone, LINN., Fauna 8uecica,
p.29, nO. 86. - TnuI., I, IlO; lIl, 59, - Bun., Enl. 484.-
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IJ ,199. - NAUH., pI. 55. - GOULD, pI. 224.
Grootte, vleugels en staart als bij de Kraai,. met welke
hij in het algemeen, wat het uiterlijk betreft, veelovereen·
komst heeft. Wijkt echter standvastig af van de Kraai: door
zijnen, een weinig minder gekromden en langereD
snavel, die even lang, bij de Kraai korter is aan de
voetwortel, door dat denagels slanker, een weinig laD·
ger en minder gekromd zijn, door de veel minder
lans vormige vederen der keel en door den veelfraai.
jeren violet·bhauwen glans der vederen. Behalve
dat is zijne levenswijze geheel verschilleDd, en ia
hij, veelal reeds van Nov e mb era f, d a del ij k e D
reeds in de verte te herkennen aan zijn kaal
gezigt, of in andere woorden, door dat de vederen vaD
de neusgaten en den wortel van den bek tot over de keel,
door het boren in den grond, allengt geheel en al afsIjten.
De Roek is over het grootste gedeelte van Europa verbreid. Hij bewoont in Scandinavië slechts het vlakke land,
tot 60° N. Br., en overwintert aldaar. Hij is de eenige
soort van Enropeescbe Kraaijen, welke op den trek naar
Egypte komt en aldaar overwintert. In Kurland, waar zij
ontbrak, werd zij op een landgoed ingevoerd, en heeft zich
in de buurt allengs vermeerderd. Zij broedt in Klein·Azië
en bewoont ook het gematigde Siberië tot Japan. Zij is in
den winter vrij algemeen in ons land en broedt er ook op
verscheidene plaatsen, zelfs op de hOomen in de steden.
Intusschen wordt zij hier, even als ook op de boschjes der
NOZBlrf:en SEPP,
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buitenplaatsen, in den regel verjaagt, door het verstoren van
hare nesten: hetzij om het geraas en vuil, hetgeen zij veroorlukt , hetzij omdat men den· waren aard van den Roek miskennende, hem, zoo als de Kraai, voor eenen meer schadelijken dan ilOttigen vogel houdt. De Roek is voornamelijk
nuttig, door dat hij zich bij voorkeur, met de maskers van
inBekten, vooral meikevers voedt. Hij eet ook wormen, bollen en zaden van allerlei planten, insekten, beziën en vangt
ook veldmuizen. ,Hij is vooral ook merkwaardig, omdat hij
gezellig op hoomen nestelt, waar men niet zelden zijne nesten in groote menigte digt bg elkalr ziet. Nest en eijeren
hebben veel overeenkomst met die der Kraai.
Be K.aauw. (Jorvus _oned"la.
Veelal Kerkkaauw of Koo'IAwtje, of zelfs eenvoudig Kraai,
in Overijssel Ka, en in Groningen 7brenka genoemd,

Die Dohle. Le eMucas. Phe Jackdaw.
LINK., p. 156, nO. 60. TEMM., I, 111; 111, '60. Bun., Ent 523. ~ NOZEM. en Sup, 111, 219. - NAuM.,
pl. 56. - GOULD, pI. 223. - Monedula turraum, BREBM.
Geheele lengte 1'. Vleugels Sr'. Staart 4!".
De kleinste van onze Kraaisoorten; hieraan,
aan haren korten bek, aan hare door een grij zen
nek afgebrokene zwarte kleur, en het bij de ouden
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blaauwachtig witte, bi de jongen bruine, oog te
herkennen.
Hoofdkleur zwart met violetten en groenachtigen weerschijn J maar de onderdeelen mat J en de zijden even als het
achtergedeelte fan den hals in het witachtig grijze trekkende.
De Kaauw is een iu het grootste gedeelte van Europa
zeer gemeene vogel. Zij gaat in Noorwegen noordelijk tot
65°, in Zweden tot 63°, en overwintert gedeeltelijk in Schonen. Zij is menigvuldig in Klein-Asië, 'in Onder-Egypte
en het steenige Arabië, en bewoont ook het wettelijke gematigde Siberië. Zij wordt in de Krim in talloolfl
menigte aangetroffen, maar de voorwerpen fan deze streken hebben den bals meer wit dan de onzen. In naoerië
en Japan wordt onze Kaauw ve"angeu door eene andere
zeer verwante soort, CO""" OOtrlCW, die in het volkom.
kleed den bals, den buik en de bont geheel wit, maar
bruine oogen heeft. De Kaauw is bg ons een standvogel en
zeer gemeen in het geheele land. Zg broedt in menigte op
torens, in bouwvallen, in de schoonteenen of ook in boomholen, en is met den Spreeuwen de Musch, de vogel, welken in dorpen en steden, als het ware, een halve huiavogel geworden is. Zij ia vrolgk fan aard, vlug in zijne bewegingen, onrustig, eu haar stemgeluid is helder en krachtig. Het voedsel, hetgeen zij veelal op de landerijen gaan
zoeken J bestaat in de maskers van allerlei insakten , de
insakten zelve, wormen, granen en vruchten. Zij maken
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ook jagt op muizen en vogels, en rooven de eijeren of
jonge vogels uit de nesten. Het nest van de Kaauw is
groot, uit takjes en stroo gemaakt, en van binnen met
haren, vederen en hooi belegd. Wanneer het zich in oude
schoorsteenen bevindt en jaarlijks vernieuwd wordt, kan
men somtijds met de bouwstoffen van één diergelijk nest eene
kar bevrachten. Men vindt in April, in het neBt 4 tot 5 , zeI.
den 6 tot 1, groenachtige, met grijs of brnin gevlekte eijeren.
DE EKSTERS. PICA.

Men kan de Eksters beschouwen als K ra a ij en met
eenen trapsgewij ze sterk verlengden staart,
korte en afgeronde vleugels, en eenen tamelijk kor·
ten snavel, die, even als de pooten, zwart van kleur iB.
Wij hebben, behalve den gewonen Ekster, nog eene soort
in ons werelddeel. Dit is Pica cyan~a, W AGLER, die Spanje
bewoont, maar ook, ofschoon met eenige afwijkingen in de
kleur, in Mantchoeriê tot Japan voorkomt. Zij is veel
kleiner dan de onze en heeft den kop zwart, de vleugels
en den staart grijBblaauw.
De Bkster. Pica vada.

In Groningen ook Bonte aakster genoemd.
Die Elster. La pie. The Magpie.
GSSSN.,

AveB, p. 965. -

CortJw pica,

LINN.,

p. 151, nO.
18
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18. - Pica caudilta, LINN. S. N. 6e• edit. sp. 8. - TUIK. I,
lI3; 111, 63. - Bun., En1. 488. - NOZEM. en Snp, I,
3. - NAUM., p1. 57. - GOULD, p1. 216.
Geheele lengte lt'. Vleugels 7". staart 9"jmaar
de buitenpennen slechts 4f'.
Zeer kennelijk aan zijnen trapsgewy ze verlengden
staart, zijn e gro 0 tte en kl eur en.
Schoudervederen , borst, bovenbuik , en de binnenvlag der
groote slagpennen tot op ruim een' hal ven duim van hare
punt, wit. Een breede, witte met zwartgrijs vermengde band
over den stuit. Vleugels zwartgroen , met blaauwen weêr·
schijn. Bovenzijde der staartpennen donker goudgroen, nW
haar einde in het violette en donker staalblaauwe overgaande.
Alle overige deelen zwart.
De Ekster is een in gebeel Europa gemeene vogel, die
in Noorwegen noordelijk tot aan de kust der IJszee voorkomt. In Japan, China, Algerië en Noord-Amerika wordt
zijn plaats vervangen door even zoovele bijsoorten , welke IÎch
grootendeels alleen door eene verschillende verdeeling van
het wit aan de slagpennen onderscheiden. De Ekster wordt
in ons geheel rijk in boschjes , tuinen en zelfs in de duinen
aangetroffen. Hij is een Standvogel. Zijn stemgeluid ia
krijschend en onaangenaam. Hij voedt zich met wormen,
insekten en derzelver maskers; rooft jonge hazen en konijnen en de jonge vogels uit de nesten of de jonge huil!vogels uit de plaatsen bij de woningen j valt ook volwassene,
vooral zwakke vogels en andere dieren, zoo als kwartels,
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muizen enz. aan. Hij eet ook vruchten, beziën en granen en in
den winter zelfs aas. Hij is zeer onrustig, voorzigtig en
schuw j in Scandinavië echter, waar hij, zoo als bij ons de
Ooijevaar en de Zwaluw, bescherming geniet, wandelt hij
zonder eenige vrees en zonder te vlugten, op weinige
stappen afstand van den mensch rond. Hij begint reeds in
Februarij zijn nest te maken. Men vindt het veelal tusschen
de takken van hooge boomen, nabij hunnen top j niet
zelden ook op lage boomen of in het hakhout, en in de
duinen zelfs in doornstruiken (Hippophaea rhamnoides), somtijds slechts op manshoogte. Het is zeer groot, van takken,
vooral doorntakken gemaakt, en is dadelijk te herkennen., door
dat het met eene groote kap van doorn- en andere takken
overdekt is , zoo dat er slechts een zijdelingsche ingang overblijft. Het eigenlijke nest bevindt zich in het midden, is
napvormig , uit aarde of modder gemaakt, en met haren of
worteltjes belegd. Het bevat 5 tot 8, groenachtige, van olijfbruine schrapjes en streepjes voorziene eijeren.

"..

.

DE NOTENKRAKERS. NUCIFRAGA.

De Notenkrakers zijn Kraaij en met een en gladde~,
kegelvormigen, van voren een weinig afgeplatten en nagenoeg regten snavel, en met bruine,
van witte vlekken voorziene vederen. Zij bewonen
Europa en Azië, en er zijn slechts twee soorten van dit
geslacht bekend, van welke de eene in Europa voorkomt.
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De lWoteakraker. lWuelfra.a ear7oea&aetes.

Der Nuu/macker. Le caue-noim. The Natcraker.
Règne an., I, p. 428. - COrfJU8 caryocfJtadtl,
LINN., p. 157, nO. 10. - TEJrlJrI., I, IJ 7; 111, 67. - BulP.,
Enl. 50. - NOZEJrI. en Sup, I, 7. - NAuM., pI. 58.GOULD, pl. 215.
Ge h e e 1e 1eng t e 18u• VI eu g e la 7u• Sta art 4u•
Zeer kennelijk aan zijnen gladden, regten
s n a vel e n a a n zijn e kie u r.
Bek en pooten zwart. Vleugels en staart met zijne bovendekvederen groen zwart , maar de onderdekvederen en de
. staartpennen aan het einde wit. Alle overige vederen rosachtig roetbruin, en elke, behalve die van den bovenkop
en nek, met eene groote, witte, druppelvormige vlek.
De snavel is, volgens de voorwerpen, vooral ten opzigte
zgner meerdere of mindere dikte, aan velerlei afwijkingen
onderworpen.
De Notenkraker broedt in het Karpatische gebergte, in het
Zwart-woud, in de bosschen der gebergten van het Franken land en van Zwitserland, in Kurland, in Midden-Scandinavië en in het gematigde Siberië. In Lapland komt hij
niet voor. Hij is een standvogel, die echter, zoo als de
pestvogel, in sommige jaren zijn zomerverblijf verlaat, en
in het najaar, bij paren or in kleine fami1iên verhuizende,
CUVIER,

Digitized by

Google

277
zich over het overige gematigde Europa verbreidt, om in
het voorjaar naar zijne woonplaatsen terug te keeren. Hij
houdt zich in sparrebosschen op het gebergte op; en voedt
zich voornamelijk van hazelnoten, van het zaad van sparreboomen, en in den winter ook van eikels. Hij vangt echter ook allerlei insekten, valt kleine vogels aan, rooft de
jonge vogels en eijeren uit de nesten en eet zelfs beziën
en granen. Hij maakt zijn nest op sparreboomen, zes tot
twaalf voet van den grond. Het heeft overeenkomst met dat
der Kraagen, maar is kleiner. De egeren doen aan die van
den Vlaamschen gaai denken.
DE GAAI/EN. GARRÜLUS.

De grootte der Gaaijen wisselt af tusschen die van eene
Kaauw en eene Lgster. Zij hebben zachte vederen, en
die van den kop zijon verlengd en vormen eene
soort van knif. De kop is groot, de bek krachtig,
hmel ij k hoog, zij deli n gs za m en gedruk t, en achter de gek rom dep u n tin gek 0 rv en. Zij leven in bosschen, houden zich op boomen op, waar zij ook nestelen j
vliegen met rukken; maken allerlei gèbaren j zijn onrustig
van aard; hebben eene zeer schelle stem, en nemen, even
als de Kraaijen, allerlei voedsel tot zich. Zij worden in
Noord-Amerika, Europa, A.lgerië en Azië aangetroft'en, en
eenige afwijkende soorten komen zelfs op Nieuw-Zeeland
voor.
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Behalve onze gewone soort met hare plaatselijke verscheidenheden komt in Europa nog eene aanmerkelgk kleinere,
bruine soort, Garrulus (PerilOrt",,) i7ffauslus, voor. Zg ia
echter tot Scandinavië en Siberië beperkt.
De OaaID8che lIaal. Garn'ila8 Ilaadarla8.

Ook Spaansche aakster , Meerkol, Eikel-aakster, in de omstreken van Rotterdam Kleiekster, Broekekster , in Groningen Krijtaakster, Homaakster, en in Noord-Brabant
Markolf genoemd.
Der Eichelhäher. Le Geai. The Jay.

R. an., I, p. 422. - Cor""" glandari"", LINN.,
p. 156, nO. 7. - TEMM., I, 114; lil, 65. - Bun., Enl.
481. - NOZEM. en SEPP, I, 2. - NAuM., pl. 58.
GOULD, pI. 218.
Geheele lengte I". Vleugels 6!". Staart 5t".
Bek zwart. Oog parelkleurig. Pooten licht roodachtig.
Gemakkelijk te herkennen aan zijne kleuren.
vooral aan den blaauwen spiegel van den vleugel
Hoofdkleur der kleine vederen purperachtig bruingrijB,
maar op het midden van den buik, aan de keel, om
de oogen en op het voorhoofd in het witachtige overgaande i de dekvederen van den staart zuiver wit; do vederen aan het voorhoofd en de kruin met zwarte 100CCUVlER,
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tevlekken j eene breede, zwarte knevelvlek ; de groote dekvederen van de vleugels lichtblaauw met zwarte dwarsbandjes, behalve de binnens~, die zwart zijn. De slagpennen
der tweede orde zwart, maar de binnenste, behalve aan de
punt, roodbruin j de vierde, van deze af gerekent, aan de
buitenvlag , bij haren wortel, met lichtblaauwe dwarsbanden,
en de volgenden aan diezelfde vlag op de twee eerste derden harer lengte wit. Groote slagpennen vaal bruinzwart,
op de buiten vlag in het grijswitte overgaan de. Staartpennen
zwart, bij haren wortel aan de buitenvlag met onduidelijke,
vuil lichtblaauwe dwarsbanden.
De Vlaamsche gaai wordt in het grootste gedeelte van
Europa aangetroffen j hij gaat in Scandinavië noordelijk tot
68°, en bewoont ook het gematigde Siberië tot Japan. Hij
biedt intusschen, in sommige landstreken, min of meer in
het oog vallende afwykingen in· zijne kleur. De voorwerpen
van Japan b. v. zijn in bet algemeen donkerder van kleur;
bij die van Sardinië zijn alle vederen van den bovenkop,
zelfs die van het achterhoofd, met zwarte overlangBche
vlekken voorzien, welke zoo breed zijn, dat de lichte
kleur, vooral aan het achterhoofd, slechts een smalle zoom
schijnt. Bij den Gaai van den Kaukasus, Garr. ilicëti of
Krynickii is de· geheele bovenkop zwart. Andere verscheidenheden met eenen zwarten bovenkop worden in Syrië en
Algerië waargenomen. De Vlaamsche gaai is over ons geheele land verbreid. Hij houdt zich in bosschen of zelfs in
groote tuinen op, en ia bij ons een .stand- of zwerfvogel.
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De meer noordelijk levende voorwerpen trekken, in kleine
troepen vereenigd, door ons land. Hij verlaat het hout zelden of nooit, is onrustig en nieuwsgierig van aard, heeft
eene schelle stem, bootst echter het gel uid van allerlei dieren, zelfs katten, na. Hij voedt zich met hazelnoteD,
eikels en allerlei zaden; en in den broedtijd rooft hij de
eijeren en jongen uit de nesten van allerlei vogels, zelfs die
van patrijzen. Men vindt zijn nest 10 tot 80 voet hoog op
hoornen, meestal vrij, zeer zelden in holen. Het is napvormig, uit fijne takjes of heidekruid gemaakt en van binnen met planten worteltjes belegd. De eijeren, 5 tot 7 in
getale, zijn licht olijfkleurig, met donkerder vlekken veelal
als gewaterd.

DE HOPPEN. UPÜPA.
De Hoppen vormen een aan soorten weinig talrijk, maar.geheel afgezonderd geslacht van vogels, hetgeen zich het meest Datuurlijk aan te sluiten schijnt aan de Neushoorn-vogels en teveDl
ook de Spreeuwen nadert Het zijn vogels uit Europa, Afrika en Azië, die ongeveer de grootte van eene Lij8ter
hebbenjwierbek dun, langer dan de kop en flaan.
gekromd is; wier vederen van den bovenkop
zeer verlengd zijn en eene groote kuif vormen, en
die eene r08se kleur, maar de vleugels en den staart
z wart met wi tte banden hebben. De staart i8 aan het
einde regt j de buiten teen is met den middenteen aan den wor-
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tel vereenigd i en de nagels zijn weinig gekromd. Zij houden zich op den groud op, voeden zich met insekten, nestelen in hoomholen en leggen eenkleurige eijeren. De soorten
hebben onderling zeer veel overeenkolQst. In ons werelddeel
wordt er slechts eene aangetroffen. Dit is
De Bop. 1,Tpupa epop8.

In Gelderland 8chijthop, in Groningen Drek.kaan, Stront·
haan, en in Noord·Brabant VltuzaaiJ'er genoemd.
Der W'aedelwpf. La kuppe. The Boppoe.
LINN., p. 188, nl. 1. - TBMJI., 1,415; 111.291. - Bun.,
Enl., 52. - NOZEJI. en SBPP, 11, 180. - NAuJI•• pI. 142.GOULD, pI. 288.
Geheele lengte 11". Vleugels 5!". Staa.rt 81".
Bek vleeschkleurig, naar voren zwart. Pooten loodkleurig.
Oog donkerbruin.
Gemakkelijk te herkennen aan den bek, de
groote kuif, en de kleur der vederen.
Staartpennen zwart, op de helft met eenen witten, breeden, eenen stompen hoek vormenden band. Achterrng zwart,
met eeoen breeden witten dwarsband. Vleugels, schoudervederen en de rug tusschen de vleugels, bruinzwart met
breede witte dwarsbanden , maar de binnenste groote slagpennen slechts met witte zoomen. Onderbuik en onderdek-
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vederen van den staart wit, eerstgenoemde aan de zgden
met eenige lange maar smalle zwartbruine vlekken. Alle
overige deelen isabelkleurig, op den rug in het grgsbruine
trekkende, aan de kuif meer rosachtig, maar elke veder
met eene breede zwarte punt.
De Hop bewoont het zuidelijke en gematigde Europa, en
komt noordelijk tot in het zuidelijk Scandinavië voor. Hg bewoont ook Klein-Azië, overwintert in Noord-Afrika en werd
zelfs op Madera aangetroffen. In sommige streken, b. v. in
de Krim en aan de oevers der zuidelijke Wolga, is hij buitengemeen talrijk, in anderen zeldzamer. Hij werd in alle
streken van ons rijk, ofschoon in kleinen getale, broedende
of op den trek waargenomen. Hij vertrekt in September en
komt in April terug. Hij houdt zich gaarne aan de boschkanten, of zelfs in groote tuinen en buitenplaatsen op.
Zijn stemgeluid kan men tot op aanzienlijken afstand vernemen j het bestaat uit de, twee tot vier malen herhaalde
syllabe N hoep": van daar zijn naam. Hij voedt zich met
insekten, vooral met derzelver maskers en met wormen,
die hij op den grond, vooral op de landerijen of op mesthoopen gaat zoeken. Men vindt zijn nest veelal in boomholen, echter ook in de reten van muren en rotsen, in
steenhoopen, of zelfs in een tot zes voet onder den grond
inloopende holen, hetgeen onder anderen dikwijls aan de
oevers van den IJssel en den Berkel werd waargenomea.
Het bestaat slechts uit eenige worteltjes of halmen Y8D
planten, waarop de eijeren liggen. Deze zijn 4 tot 6 of
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meer in getale I geel- of bruinachtig grijs ,ook groen· of
witachtig.
DE SPREEUWVOGELS. STURNI.

Deze groote familie bevat eene menigte, onderling veelvuldig afwijkende, vogels uit aUe werelddeelen, die echter
in Europa slechts door eenige soorten vertegenwoordigd wor·
den. Hunne grootte wisselt af tusschen die van eene Duif en
vao eenen Vink. De meesten hebben eenen min of meer
kegeivormigen snavel, de mondhoek is afwaarts dalend, en de onderkaak is nagenoeg tot aan haren
wortel naakt. De pooten zijn tamelijk krachtig, naakt
eo van voren met eene rij van groote schilden bedekt. Zij
hebben puntige vleugels, en velen hebben eenen korten en aan het einde regten staart. Zij voeden zich
met wormen I insekten I voornamelijk derzelver maskers I en
met beziën; zoeken hun voedsel veelal op den grond I en
nestelen gaarne in boomholen. Dein ons werelddeel levende
lOorten behooren tot het geslacht der Spreeuwen.
DE SPREEUWEN. STURNUS.

De Spreeuwen zijn bewoners der oude wereld. Hnn bek
ie ongeveer e ven la n g a Is dek 0 p j de sta art is ta·
melij k kort en aan het einde nagenoeg regt. De tweede
alagpen is de langste, de eerste is buitengemeen
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klein. De meesten leven gezellig. Men kent in ODS
werelddeel eigenlijk slechts twee soorten van Spreeuwen.
De eene is
De .pree..... 8turnu TIIl.ärls.

In Gelderland Spraan, bij de Amsterdamsche poeliers
Panlijster , iu Groningen de oude vogels Spra,
Sprotter, Protter en de jonge vogels Dotter
genoemd.
Der Slaar. L'ltourneau. The Starling.

p. 290, nO. 1. - TEMM., I, 32 j 111, 74. - BUll.,
Enl. 75. - NOZEM. en SBPP, I, 24j IV, 377. - NAUJI., pI.
62. - GOULD. pI. 210.
Geheele lengte 81". Vleugels 5". Staart 2t".
Gemakkelijk te herkennen aan zijnen nagenoeg regten,
kegelvormigen, naar voren afgeplatten bek, die
bij de jongen bruin, bij volwassene voorwerpen geel van
klenr is. Oog bg de jongen bruingrgs, bij de ouden donkerbruin. Pooten zwartbruin, welke kleur allengs door het
roodbruin in het vleeschkleurige overgaat.
Jeugdig kleed: Hoofdkleur graauwbruin, op de keel in
het witachtige overgaande. Vederen van het midden van
bont en buik met geelachtig witte, die van de vleugels eu
den staart met vaal geelbruine zoomen.
.
Na de ruijing in het najaar: De zwarte, in het metaalLINN.,
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groene spelende hoofdkleur der vederen grootendeels bedekt
door de op de bovendeelen geelbruine, op de onderdeelen
witte groote vlek, die de pont van elke veder inneemt.
Hoofdkleur vau de vleogels en deo staart zwartbruin, alle
pennen met geelbruin gezoomd.
Het zomerkleed ontstaat, door dat de kleine vederen in
lengte toenemen, vooral aan de keel en den krop zeer lang,
smal en puntig worden, dat de lichte vlekken min of meer
volmaakt verdwijnen, en de grondkleur der vederen eenen
leer fraaijen metallieken glans verkrijgt, die eenen groenen,
blaauwen, en op den kop, hals en bovenrug een en violetten weêrschijn heeft.
De Spreeuw is een der gemeenste vogels van ons werelddeel. Hij nestelt in NO,orwegen noordelijk tot 67°, in Zweden tot 68°. Hij komt ook in het zuidwestelijke Siberië en
in Klein-Azië voor. Hij is in de meeste gematigde streken
een trekvogel, die echter zijne broedplaatsen eerst zeer laat
verlaat, en veelal reeds in Maart of zelfs Februarij terug
komt. Er overwintert intusschen in vele streken, b. v. bij
ons, in Groot-Brittanje en zelfs in het zuidelijk Zweden,
een grooter of kleiner aantal, naarmate de winter hard of
zacht is, en op de Fir-eilanden, waar hij het geheele jaar
door in de nabijheid der schapen een overvloedig voedsel
vindt, is hij een volkomen standvogel, niettegenstaande de
noordelijke ligging dezer eilanden. Men treft hem 's winters
in Onder-Egypte in vlugten van 50 tot 100 stuks aan.
In Sardinië, Sicilië, Algerië en Nipaul wordt hij groo-

Digitized by

Google

286
ten deels of geheel vervangen door eene bij soort , Slum",
unic(Slor, die zwartachtig van kleur en londer vlekken ia.
Onze Spreeuw houdt zich gaarne in de nabijheid der menschelijke woningen op, en wordt door ons geheele rijk in
alle dorpen en steden aangetroffen. Zijn zang bestaat uit
allel'lei aangename en onaangename geluiden j hij doet hem,
bg fraai weder, dikwijls reeds in Januarij hooren; het wgfje
zingt weinig en minder fraai dan het mannetje. Hg voedt
zich voornamelijk met insekten en hunne maskers en met
wormen. Op het land ziet men hem niet lelden op de huisdieren
zitten en het hen plagende ongedierte zoeken. In het najaar
eet hij ook beziën. en in den winter zelfs granen en zaden.
Hij nestelt onder de daken der gebouwen, in holle boomen
of zelfs in rotsen. Zijn nest is groot, uit droog gras, bladeren, wol, haren en vederen gemaakt, en somtijds bolvormig, met eenen ingang aán eene zijde. Het bevat 4 tot
7, blaauwachtig groene eg eren. De Spreenw nestelt in den
regel slechts eenmaal 's jaars. Bij ons vliégen de jongen gewoonlijk in Jung uit. Ouden en jongen begeven zich na deeD
tijd op de landerijen, en leven gezellig. In het najaar siet
men hen bij duizenden vereenigd allerlei zwenkingen in de
lucht maken, en zulke troepen gelgken in de verte op zwarte
wolken. Zij overnachten alsdan ook gaarne in het riet.
Be Roséspree1l". 8turnu "Hè1ls.

Merilla

ro.~a,

Aldrov., Orn., 11, p. 626. - IVrdu
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L1NN.. p. 294, nO. 15. - Pastor rostus. TEMM., I, 186;
lIl. 76. - AcridotAer81 rOB~. RANZ.lNI. Elenc. Zool., 111,
177. - NA.UM., pI. 63. - GOULD. pI. 212.
Groo.tte van onzen Spreeuw. en zeer gemakkelijk
daanan te ondencheiden door zijnen flaau w gek rom den
bek. de met vedertjes bekleede dekhuid der
ne u s gat en, langere pooten en eenen langeren staart; in het
volkomen kleed door een e u i t h a n gen d e v ede ren g ev 0 r m dek u i f. en door dek 1eu ren.
Geheele lengte Sf'. Vleugels 5". Staart nagenoeg 2-1-".
Jong: Kleuren als bij den jongen Spreeuw. maar veellichter. Pooten roodachtig geelbruin. Bovenkaak bruin. onderkaak geelachtig. Oog donkerbruin.
Oud: De vederen van den boven kop aanzienlijk verlengd.
gekromd, en eene kuif vormende. Bek rosékleurig ; maar de
achterhelft der onderkaak zwart. Pooten geelachtig. Oog
zwartbrnin. Rug, borst en buik. rosékleurig j alle overige
deelen zwart. op den kop, hals en krop met violetten, op
de vleugels en den staart met groenen weêrschijn. Het oude
wijfje is minder fraai en, vooral op de vleugels en den staart.
valer van kleur.
De Roséspreeuw behoort t'huis in het zuidoostelijke
Europa en in het zuidwestelijke Azië tot Dekan. Zijn verblijf- en nestelplaats wordt intnsschen nader bepaald door de
gelegenheid. om zich een toereikend of overvloedig voedsel
te kunnen verschaft'en. hetgeen voornamelijk in sprinkhanen.
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beziën en allerlei planten zaden bestaat. Het is dien ten
gevolge, dat hij op vele plaatsen, waar hij het eene jaar
in groote menigte nestelde, in het vervolg in het geheel niet
meer of zelden broedende aangetroffen wordt. Velen sch§nen ook in het geheel niet te nestelen, daar zij in het voorjaar
en den zomer, b. v. in Griekenland, tot groote troepen vereenigd, rondzwerven zonder te broeden. Diergelijke vlllgten
worden zelfs in Beijeren waargenomen. Enkele voorwerpen
dwalen ook, in den zomer, tot verder gelegene streken af,
zoo als ~. v. tot het overige Duitschland, Frankrijk, België,
ons land, Groot-Brittanje, Denemarken en zelfs Scandinavië. Men ontmoet hen alsdan veelal in gezelschap van
onze Spreeuwen, en het schijnt zelfs, dat enkele paren in
deze van hunne gewone verblijfplaats verwijderde streken
nestelen j dit schgnt ten minste het geval geweest te zgn
met een, den 14 Julij 1856, bij Haarlem geschoten oud
wijfje, hetwelk eene groote zoogenaamde blOedvlek had.
Het werd onder eenen troep Spreeuwen aangetroffen. De
jongen heeft men er niet bij opgemerkt, of wat waarschijnlgker
is, door hunne groote overeenkomst met die van den gewonen
Spreeuw, over het hoofd gezien. Onze duinen, waar de
sprinkhanen, zelfs in sommige jaren de treksprinkhaan, menigvuldig zijn en de beziën dragende kattendoorn gemeen ia,
kunnen zonder twijfel de voorwaarden aanbieden,noodigtothet
bestaan van een zeker getal dezer vogels gedurende den zomer.
Een ander voorwerp werd in dienzelfden tijd geschoten in de
nabijheid van het dorp Erzinge in de provincie Groningen.
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De Roséapreeuw heeft in zijne leveDswgze eD zgDeD zaDg veel
overeenkomst met ODzeD Spreeuw. Hg leeft gezellig tot
groote vlogteD vereeDigd, Destelt ook gezellig, en veelal in
luik eeDe menigte, dat de grond rondom de Desten geheel
wit is vaD de uitwerpsels dezer vogels. De Desten worden
op den groDd of oDder steen blokkeD geplaatst en staan zoo
digt het eeDe Daast het aDdere, dat zij aaD elkalr rakeD.
Z§ bestaaD eeDvoudig uit eeDe ftaauwe uitholiDg, in deD
grond gemaakt, die gewoonlijk met eenige grashalmen of
bladereD belegd of daardoor omgeveD is. De eijereD ZijD
wit, in het parel- of het vleeschkleorige, somtijds in het
blaauwachtige trekkende. Zij broeden slechts eens iD het
jaar, en de JODgen verlateD het nest in de maand JUDg.

DE LEEUWERIKKEN. ALAUDA.
De LeeowerikkeD ZijD vogels , die iD g r 0 0 tt e ongeveer
staan tu s sc hen een S pre e uwe nee DeMu s c h j wier
biDneDste kleiDe slagpeDDen, eveD als bg de Piepers en Kwikstaarten verleDgd zijn; die eeDeD verleDgden en miD of meer regten duimDagel hebbeD; wier
snavel veelal korter is dan de kop, tamelijk krachti gen keg e Iv 0 r mig, somtijds eeD weiDig langer eD gekromd; wier staart middelmatig eD aan het einde regt of
een weiDig iDgesDeden is; wier kopvederen veelal een
weinig verlengd zijn eD eene kleine kuif vormeD; wier
19
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hoofdkleur min of meer lichtbruin is met donkere
lengtevlekkenj die, meestal in drooge opene atreken, op den grond leven en nestelen; zich met
za den 0 f g r a n en, maar ook met insekten en wormpjes
voeden; behalve Zuid-Amerika, over den -geheelenaardbol verbreid zijn, maar in Noord·Amerika en Australië
slechts in kleinen getale voorkomen. Sommige uitheemsche
aoorten gaan over tot de Muschvogels, andere tot de Gorsvogels. De wijfjes zijn een weinig kleiner dan de mannetjes, maar bieden, even als de jongen, veelal weinig venchil
in klenr aan met de oude mannetjes.
Men heeft in ons werelddeel tot nog toe 12 soorten van
Leeuwerikken waargenomen, van welke er echter alechts 4
in ons land aangetroffen werden. De overige EDl'opeesche
soorten zijn:
1. .Alauda allJigüla, BRANDT. Zeer verwant met .Al. alputN; maar de gele kleur van den kop wit, en het zwart
der wangen over de zijden van den hala loopend en met
het zwarte kropachild vereenigd. Bewoont de hooge gebergten van Rusland.
.
2. .Alauda lJrachydactyla J LBlaLBR. NIet grooter dan eeD
Musch. Teenen en nagels kort. Bek even groot als bij onl8D
Leeuwerik. Kleur in het algemeen ala bij dezen, maar veel
bleeker. Bewoont Zuid-Europa en Noord·Afrika.
3. .Alauda de.erti, LICHT. ; ilalJellina, TB_., lv.ritcanl'a,
DBGLAND en GKBLIN. Zeer verwant door hare grootte eB
korte teenen met Al. Inachydactyla j maar de bek veel groo-

.

Digitized by

Google

ter en geelachtig j de vederen vaal bruinroa ; van onderen,
vooral aan de keel witachtig èn geheel zonder donkere
vlekken. Gemeen in Arabië, Nubië, Egypte en het overige Noord-Afrika; bewoont ook Griekenland, en bet zuidelijke Spanje 'en Portugal.
4. Alauda calandra, LINNÉ. Aanzienlijk grooter dan onze
Leeuwerik; de bek veel krachtiger en een zwarte dwarsband over den krop. Bewoont Noord-Afrika en Zuid-Europa,
komt toevallig in Midden-Europa voor.
5. Alauda tatarlca, P ALLA.8. Nog grooter dan de voorgaande, met een en even krachtigen bek, zwarte pooten en
in het volkomen. kleed, ook de .v.ederen geheel zwart. Bewoont het heete Rusland en Tatarije.
6. Alauda Bibirica, GMELIN of leucopt~ra, PA LLA.8. Grootte
ongeveer als bij onzen Leeuwerik; maar de bek krachtiger,
een breede witte band over de vleugels; de vleugels naar
voren en , in het volkomen kleed ook de bovenkop , vaal
bruinrood. Woonplaats als de voorgaande.
7. .il.lauda duertörum, STANLEY of bifa8ciäta, LICBTENST.
Nagenoeg zoo groot als een Spreeuw, maar de staart langer.
Pooten hoog, teen en en nagels kort. Bek langer dan de
kop en gekromd. Bewoont Noord-Afrika en Andalusië.
8. .il.lauda Dupontii VIEILL., zoo als de voorgaande met
eenen verlengden, maar slechts aan het einde gekromden bek; ongeveer gekleurd als onze Leeuwerik, maar grooter, Afrika bewonende , en somtijds naar Zuid-Europa verdwalende.

Digitized by

Google

,
292
De overige vier Europeesche, ook in on8 land opgemerk·
te soorten, zijn de volgenden.
De Leeuwerik. A.lauda ane......

Ook .Akkerleeuwerik genoemd.

Die Lerche. L'.Alouelte. The Lark.
p. 287, nO. 1. - TBMM., I, 281; lIl, 203. Buu., Eni. 863, fig. 1. - NOZEM. en SEn, 1, 27; IV,
382. - NAUM., pI. 100. - GOULD, pI. 166.
Geheele lengte
Vleugels "lil. Staart 2l".
Pooten licht vleeschkleurig. Bek bruinachtig geel,
langs de bovenzijden bruin. Oog donkerbruin. Nag e I va n
den achterteen tweemaal de lengte yan dezen
teen.
Buitenpaar staartpennen wit, met eenen breeden,
zwartbruinen zoom langs den binnenrand. Het volgende
p a ar wit I a n gsd e b u i ten v I a g. Pennen en vederen:
op de bovendeelen donkerbruin met rosgraauwe zoomen, op
de onderdeelen geelachtig wit, op de zijden en den krop in
het rosse trekkende en met zwartbruine overlangsche vlekken. Bij de jongen zijn de lichte zoomen der bovendeelen
breeder en aan het einde wit.
BONAPARTE onderscheidt van onze soort een kleiner ra
uit Italië, .Alauda cantarella. De Japansche Leeuwerik,
.Alauda arvenBÏI japonica, heeft mede de grootste overeeaLINN.,

6r.
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komst met den onzen, maar hij is een weinig kleiner en heeft
levendiger kleuren.
De Leeuwerik is een in geheel Europa en ook in ons
land gemeene vogel. Hij komt zelfs in de meest noordelijke
deelen van Scandinavië, ofschoon niet in grooten getale
voor. Hij bewoont ook Siberië, en overwintert in Arabië en
Noord-Afrika tot Madera, en zelfs in vele gedeelten van
het zuidelgke Europa, b. v. Sardinië. Hij vertrekt van ons in
September, October of zelfs eerst in November, keert in
Februarij , in zachte winters somtgds zelfs vroeger, terug. Er
overwinte~en somtijds ook enkele voorwerpen. Men vindt
hem vooral op graanvelden of ook op de heide. Hij
houdt zich op den grond op, en zet zich zeer zelden op
palen of eenen boomtak. Hij is onrustig en loopt veel in
het rond. Zijn fraaije tremoleren de zang, en de wijze, hoe
hij dien, steeds hooger en hooger in de lucht klimmende,
doet hooren, zgn aan iedereen bekend. Hij voedt zich met
zaden en granen, spruitjes van gras en insekten. Het nest
liet in eene uitholing van den grond; het is zeer eenvoudig, uit droog gras gemaakt, en bevat, bij het eerste
broedsel, in April, 4 tot 6, bg het tweede 3 tot 4, lichtgrijze met bruingrgs gevlekte eg eren. De jongen zijn met
een geelachtig dons bekleed, en verlaten het nest reeds
vroegtijdig. In het najaar zijn de Leeuwerikken zeer vet en
als een fijne schotel zeer gezocht. Zij worden tot dit einde,
in sommige streken, vooral in de vlakten om Leipzig, in
menigte gevangen en zelfs ver weg verzonden.
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De Boomleeuwerik. A.lauda ar.orëa.

Die Baumlercke. ]je lulu of cujelier. 'Fke Wood-ltJrk.
LINN., p. 287, nO. 8. - Tnul., I, 282 j 111, 203. Bun., Enl. 508, fig. 2. - NOZEM. en SBPP, IV, 845.NAUM., pI. 99. GOULD, pI. 165.
Geheele lengte 6". Vleugels 8!". Staart l T\".
Kleur als bij den Leeuwerik, maar het wit aaD
den a taart, bep er k t tot h et ei n de d er v i er paren
buitenpennenj de buitenste groote dekvedeJen
der vleugels aan de achterhelft wit, de kuif eeD
weinig grooter, de bek naar evenredigheid langer en de geheele vogel aanzienl ij k kleiner.
De Boomleeuwerik bewoont het warme en gematigde
Europa, en komt in Scandinavië noordelijk tot ongeveer
68° voor. Hij wordt ook in het warme en gematigde Siberië
aangetroffen en ia gemeen in Klein-Azië. Deze soort werd
in vele streken van ons rijk, maar zeer enkel, en vooru.melijk in den winter waargenomen. Men zegt, dat er eDkelen
in Gelderland broeden, en dit is misschien ook het geval bij
ons in sommige streken, in de tuinen. Zij bewoont drooge,
vooral met zand of heide bedekte streken, en houdt z.ïch
gaarne aan diergelijke plaatsen in sparrebosschen op. Zij
komt in het gematigde Europa in Maart aan, trekt tot
kleine troepen vereenigd, in October en November wederom
weg, overwintert er intU88Chen niet zelden. Zij zoekt haar voed-
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sel op den grond, zet zich echter gaarne op boom en , van waar
zij ook haren aangenamen , zachten, fluitenden en tremolerenden zang laat hooren. Zij nestelt op den grond J en de
egeren, 4 tot 6 in getale, zijn vleeschkleurig met grijs en
brain gemarmerd.
Be Der.leeuwerlk. Alauda alpestrts.
LU'N., . p. 289, nO. 10. - Tnul., I, 279; 111, 201. pI. 99. - BUFF., Ent 650, fig. 2. - GOULD. pI.
164. -:- Phi/eremo. alpe.tris, BREBK.
Geheele lengte 61". Vleugels ruim 4!". Staart

NAUJf.,

21-".
Gemakkelijk te herkennen aan de gele en
zwarte kleuren van haren kop en hals, en aan
de zwarte vederpluimpjes aan weerszijde van
den achterkop.
Pooten zwart. Bek bruin, naar onderen geelachtig.
Oog donkerbruin.
Voorhoofd J eene streep boven het oog, achtergedeelte
van de oorstreek, keel en zijden van den hals licht citroengeel. Krop,· teugels, voorhelft der wangen en een breede
dwaraband over de kruin zwart. Hoofdkleur der overige
bovendeel en met het midden paar staartpennen, roodachtig
bruin; maar de pennen en vederen, behalve die van den
nek en het voorgedeelte der vleugels, naar het midden zwartbruin. Overige onderdeelen witachtig, op de zijden van den
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romp in het roodbruinachtige overgaande en met vaalbruine
lengtevlekken. In het winterkleed hebben de zwarte vederen
lichte randen. Staartpennen, behalve het middelste paar,
zwart; de buiten rand van het buitenpaar wit.
Deze fraaije soort broedt in het koude Siberiê en in Rus·
land, zoo als in de Alpen.moerassen van het noordelijke
Scandinavië, hier zuidelijk tot ongeveer 67°. Zg verspreidt
zich, in het koude jaargetijde, veelal tot kleine troepen
vereenigd, over het gematigde of zelfs het zuidelijke Euro·
pa, en werd alsdan, zelfs aan het zeestrand, ofschoon in
kleinen getale, in Duitschland, Denemarken, Groot·Brittanje,
Frankrijk, België en eenige malen ook in ons land waar·
genomen. Zg komt in koude winters tot in de Krim, werd
in Klein·Azië aangetroffen, en zij trekt, tot vlugten ver·
eenigd, Sarepta aan de Wolga in den winter voorbij. Dee
soort bewoont ook het koude N oord·Amerika (AL conaiita),
en gaat in den winter tot Mejico. Het geel van den kop
is bij de Siberische voorwerpen niet zelden wit. Hetzelfde
geldt van Al. bifópha, TEMM'J uit Arabiê, die echter rouer
en een weinig kleiner is dan gewoonlijk, voor het overige
niet als soort daarvan schijnt af te wijken. Zij broedt aan
vlakke, moerassige J met gras begroeide streken. Het nest is
aan de zgde van eene graszode of op eene kleine verhevenheid van den grond geplaatst, en heeft veel overeenkomst
met dat van onzen Leeuwerik. Hare lokstem 19kent op die
van de Sneeuwgors J maar zij is dieper van toon. Zij ver·
heft zich, gelijk onze Leeuwerik, zingende in de lucht.
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De .....ftee1lwerlk • .&Iaada e ....&ä&a.

Die Hau1Jenlercl&e. Le cocl&etlil. TI&e creBted Lark.
LINN., p. 288, nO. 6. - TBHH., I, 277; lIl, 204. BulP., Ent 503, fig. 1 j 662. - NOZBH. en SEPP, IV,
351. - NAuK., pI. 99. - GOULD, pi. 165.

Geheele lengte 7". Vleugels Sf'. Staart 2",,".
, Bek vaal roodachtig geel, naar boven en voren 'Vaal bruin.
Pooten vuil geelachtig vleeschkleurig. Oog donkerbruin.
De grootste van onze inheemsche soorten en zee r k e nnelijk aan een bundeltje verlengde vederen op
de kqlin, welke hier eene kleine kuif vormen. Bek aanzienlijk langer dan bij onzen Leeuwerik, de nagel van den
achterteen korter.
Kleur in het algemeen als bij den Leeuwerik, maar veel
valer; slechts de buitenrand van het buitenpaar staartpennen licht en, in plaats van wit, vaal grijsachtig ros; zwartachtige strepen langs de tengels en de wangen.
Deze soort bewoont het zuidelijke gematigde Europa.
Zij wordt niet in Groot-Brittanje aangetroffen, en komt
in Scandinavië slechts toevallig, als verdwaald, voor. Zij is
gemeen in Klein-Azië, en ook in Egypte, waar zij standvogel en veel lichter en rosser van kleur is dan gewoonlijk,
(Galerida cr.atella, BONAPARTB). De Kuifleenwerik houdt
zich aan drooge, vooral zandige en opene streken op. Het
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is dien ten gevolge, dat hij bij ons, op onze duinen, in 2andige streken van Gelderland en op sommige plaatsen van
onze heiden beperkt is. De Kuifleeuwerik is een standvogel.; intusschen zwerven er velen, waarschijn lijk de eenja·
rige jongen, in het koude jaargetijde rond. Hij komt, vooral
wanneer er veel sneeuw gevallen is, ook in de dorpen of
bij de woningen op het platte land, op de straatwegen eBS.,
en zoekt er zijn voedsel, hetgeen in allerlei zaadjes, in insek·
ten en derzelver maskers bestaat. Hij houdt zich op den grond
op, zet zich echter somtijds op palen, schuttingen en da·
ken, maar nooit op boomen. Zijn zang is aangenaam, en
hij laat dien, hetzij zittende, hetzij hoog uit de lucht hooren. Men vindt het eenvoudige nest, hetgeen veelovereen·
komst heeft met dat van onzen Leeuwerik, op den grond,
zelden op stroodaken of diergelgke meer verhevene plaatsen.
Het bevat 4 tot' 5, zelden 6, glanzige, geel- of roodachtig
witte, met graauwe en bruine stipjes, vlekjes en aehrapjes
bedekte eijeren.
DE GORZEN. EMBERIZA.

De Gorzen zijn graan- en insekten-etendevogels ongeveer van de grootte van onze l(u~
schen en Vinken, maar met eenen langeren ataart;
met eenen kegelvormigen en korten snavel; wieRs
onderkaak van achteren eenen min of meer uitstekenden zijrand heeft en sterk naar den mond·
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hoek afhelt, terwijl de zijranden der bovenkaak
ingetrokken zijn, en deze kaak van binnen, in
het midden, gewoonlijk van een min of meer in
het oog vallend knobbeltje voouien is. De staart
heeft ongeveer de lengte van den romp en is aan het einde
een weinig ingesneden. De vleugels zijn van middelmatige
lengte en van negen groote slagpennen voorzien. Zij houden zich in boschjes en struiken op, komen veel en nestelen ook op of digt bij den grond. Hare egeren zgn, op
eenen lichten grond, veelal met donkere gekronkelde schrapjes als beschreven" weshalve de Geelgors, door het volk,
in sommige streken, Scl&ri.fver genoemd wordt. Deze vogels
ontbreken in Achter-Indië en Australië. De meeste Amerikaansche soorten behooren tot een eenigzins afwijkend geslacht, hetgeen de Musschen nadert. Het ware vaderland
der eigenlijke Gorzen is derhalve Europa, Afrika en Azië
met uitzondering der zaidoostelijke gedeelten.
De met zekerheid bekende Europeesche soorten, welke
tot nog toe niet in ons land werden aangetroffen, zijn de
volgenden.
I. EmlJeriza melanocepMla. Krachtiger en een weinig grooter dan onze Geelgon. Onderdeelen en hals geel. Bovendeelen
brnin. Bij het oude mannetje de bovenkop en wangen zwart,
en de rug geelachtig roodbruin. Bewoont het w'arl}le Europa.
Dwaalt somtijds naar Midden-Europa af, zelfs op Helgoland waargenomen.
2. Emb. aureOla. Kleiner dan de Geelgors. Het oude mq-
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netje zeer fraai geteekend. Onderdeelen geel. Bovendeelen,
zijden en een gordel over den krop roodbruin. Gezigt zwart.
Bewoont Siberië en Noord-Rusland.
8. Emb. rwtïca. Niet veel grooter dan de Ringmusch j de
bek groot, zelfs grooter dan bij de Geelgors en regt. Boven kop zwart met eene witte lengtestreep in het midden en
aan weêrszijdej wangen zwart. Onderdeelen wit, maar de zij.
den en een gordel over den krop bruinrood. Bewoont Siberië
en Japan, ook enkel in Lapland en op den trek in het
overige Europa waargenomen.
4. Emb. caeBÏa. Heeft eenige overeenkomst met den Ortolaan, maar is kleiner, de kop, hals en krop zijn blaauwachtig grijs, de keel, borst en buik rosachtig roodbruin. Bewoont Syrië. het noordoostelijke Afrika en Griekenland;
toevallig in het gematigde Europa.
5. Emb. 8trioläta. Grootte van de Ringmusch, maar de
staart langer. Hoofdkleur rosachtig roodbruin. Kop en hals
grijs. met zwarte lengtevlekken. Bewoont Noord-Afrika en
Andalusië.
6. Emb. Chry80phry8. Een weinig kleiner dan de Geelgors.
Bovenkop zwart met eene witte lengtestreep in het midden
en een gele streep aan weêrszijde boven het oog. Bewoont
Siberië. Eens bij Luik gevangen.
7. Emb.\ cia. Grootte van de Geelgors. Hoofdkleur vaal
roodachtig bruin. op de bovendeelen met zwarte lengtevlekken j maar aan weêrszijde van den bovenkop eene zwarte en
eene witte streep. Keel en wangen grijs. maar eene zwarte

,
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knevelstreep en eene zwarte streep over de teugels en om
de oorstreek. Bewoont het warme Europa, noordelijk tot
Wurtemberg en den Midden-Rijn. Men heeft van deze soort
onderscheiden Em6. cioïdea, BRANDT, wier bovenkop , krop
en wangen donker roodbruin, wier keel en ook het midden van den buik en de borst wit zijn. Bewoont Siberië, toevallig in Rusland waargenomen. Emb. cioïdea, TIU.II.
van Japan onderscheidt zich van de Europeesche Emb. cia
slechts door meer zuivere tinten, en nagenoeg geheel zwarte
wangen.
8. Emb. pÎty07'ntU. Grooter dan de Geelgors. Bovenkop
wit, met zwart omzoomd. Keel en wangen donker bruinrood. In het midden der wangen eene witte overlangsche
streep. Bewoont Siberië j toevallig in het oostelijke Europa.
Wij moeten hier nog gewag maken van de onder de naam
van Emb. leabia, provinciälÎ8 en Durazzi beschrevene soorten
uit het zuidelijke Frankrijk, welke niet met zekerheid te
bestemmen zijn, maar zonder twijfel onderling verwisseld
werden, en gedeeltelijk tot Emb. puilla, gedeeltelijk tot
Emb. ""t,ca of zelfs Em6. ,cJwenicltU behooren. - Of Emb.
/vcäta, PALLAS van het oostelijke Siberië, in Europa aangetroft'en werd, en eene van laatstgenoemde soorten hiertoe
behoort, is nog niet bewezen.
De overige Europeesche soorten zijn de volgenden.
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Graauwe

.01'11. Emherill• •W.da.

Ook Gierstvogel , in Gelderland Graauwgeus, in Groningen
Dikschijter, Korenspork en Graauwstjirt genoemd.
Le Proyer.

p. 808, nO. S. - TJ!:MM., I. 806; lIl, 219. Bun., Ent 288. - NOZEM. en SU.P, V, 487. - NAUII.,
pl. 101. - GOULD, pI. 171. - Cynchramus ..Uiaria, Bon,.,
List, p. 85.
Geheele lengte 6!u. Vleugels3iu• Staart 2.u.
Pooten en bek roodachtig geel maar de bovenkaak naar
boven bruin. Oogen donkerbruin.
De grootste en krachtigste der inheeemsche
soorten en hieraan, zoo als aan hare eenvoudige
tinten, gemakkelijk te herkennen.
Bovendeelen rosachtig grijsbruin, met zwarte lengtevlekken. Onderdeelen geelachtig wit, langs de zijden en op den
krop met donkerbruine lengtevlekken. Aan weê1'8zgde der
keel twee rgen van zwartbruine vlekjes j in het midden der
keel enkele zwartbruine stipjes.
De Graauwe g01'8 bewoont het warme en Midden-Europa,
noordelijk tot Groot-Brittanje; zij komt ook in Klein-Asië
en somtijds, in den winter, zelfs in Egypte voor. In Sardinië,
waar z9 van het zeestrand tot op het gebergte zeer gemeen
is, wordt zij dikwijls voor het wijfje van den Calander-Ieeuwerik
gehouden, en met dezen verkocht en gegeten. In ons land
LINN.,

I
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werd "zij tiot nog toe slechts· in sommige streken waargenomen, b. v. in de próviIicie Groningen, waar zij in kleinen
getale broedt, in Noord-Holland en in Gelderland. In ZuidHolland werd zg slechts zeer enkel gevangen. Zg zwerft in
het koude jaargetgde rond, maar velen vertrekken ook regeliD.tig in October of November, om in Maart terug te komen. Zij bewoont bg voorkeur vlakke streken, vooral velden
en weilanden, houdt zich op den grond op, voedt zich met
saadjes en insekten, vooral met koolrupsen , weshalve zg
als een zeer nuttige vogel mag beschouwd worden; Ig zet
IÏch gaarne op steen en , palen, struiken of lage boomen
en het is van daar vooral, dat het mannetjè zgnen schorren zang laat hooren. Zij maakt haar nest in het gras en
in kruiden, veelal op een' voet hoogte van den grond. Het
heeft veel overeenkomst met dat van de Geelgors, is echter grooter, en bevat 4 tot 6, roodachtig grijze, met bruin
gewolkte en gestreepte egeren.
De Geel.or.. Emherlll& cltrlaeUa.

Ook Haverkneu , GeelgierBt, Geelvink, GierBtvink, om Haarlem GerBtkneu, in den Tielerwaard Drifter, in Gelderland
Geelgew, in Noord-Brabant Sep of Schrijver, en in
Groningen GeelBtjirt genoemd.

Der Goldammer. Le bruant. Phe yellow nunting.
LUUI., p. 809, nO. 5. -

TntM., I, 804; 111, 218. -
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Bun., Ent 80, fig. 1. - NOBBK.
pI. 102. - GOULD, pl. 178.

eD

BBPP, 11, 116. -

NAUK.,

Geheele lengte

6t".

Vleugels Sr\-". Staart ruim

2!".
Bek blaau wachtig, bij het wijfje en de jongen min
of meer vleeschkleurig. Oogen bruin. Pooten geelachtig
vleeschkleurig.
Gemakkelijk te herkennen aan hare fraaije citroengele
tinten. De twee buiten paren der staartpennen met eene lange
wiggevormige witte vlek.
Oud mannetje: Kop, hals en onderdeelen citroengeel, in
den zomer fraaijer dan na de ruijing; maar de bovenkop ,
vooral naar achteren, met zwartachtige lenpvlekken; de
oorstreek zwartachtig omzoomd; de krop en de zijden van
den romp, in het roodbruine trekkende en aan laatstge·
noemde plaats met donkere overlangsche vlekken. Achter·
hals grijsachtig groen. Mantel rosachtig groen, met zwarte
lengtevlek.ken. Achterrug en bovendekvederen van den staart
roodbruin. Slag- en staartpennen zwartbruin, eerstgenoemden
en vleugelvederen met breede rosbruine, op de groote slagpennen smalle, gele zoomen.
Oud wijfje en de jongen: Kleuren, voorsi het geel veel
bleeker en fiaauwer dan bij het mannetje; aan weêrazijde
van de keel en op den krop zwartbruine vlekken.
De Geelgors is de gemeenste en meest algemeen ver·
breide soort van Gorzen van ons werelddeel. Zij wordt selt.
in Scandinavië, noordelijk tot 69°, het geheele jaar door
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aangetroffen. Dit is ook in ons land het geval. In het koude
jaargetijde begeeft zij zich naar zulke plaatsen, waar zij een
toereikend voedsel kan vinden j en men treft haar alsdan,
vooral bij hooge sneeuw, dikwijls in gezelschap van Musschen of Kuifleeuwerikken in de nabijheid der woniDgen,
b. v. in tuinen, buiteDplaatsen of bij mesthoopen aan. Zij voedt
zich met zaden eD granen, vooral haver, en eet ook insekten. Zij houdt zich in vruchtbare streken aan de boschkan.
teD, in struiken, heggen, vooral langs het water op. Het
manDetje laat zijnen eenvoudigen, zachten zang, veelal vaD
de hoogste takken der boomen of struiken hooren. Zij maakt
jaarlijks twee broedsels; de eerste maal reeds in April. Het
Dest staat digt bij den grond, zeer zelden op twee of meer
voet hoogte daarvan, in struiken, heggen, tusschen het gras
of z~fs. tusschen het riet. Het is uit grasstelen , kruiden en
mos gemaakt, van binnen met haren of wol belegd, en be'vat 4 of 5, witachtige eijeren, met violette en roodachtig
graanwe wolkachtige vlekjes, stipjes en fijDe gekronkelde'
streepjes geteekend.
• e Ortolaan. Emberlza hortuläna.

In Groningen Vreemdeling geDoemd.
J)er Drlolan. L'ortolan.

p. 309, nO. 4. Bun., EDI. 247, fig. 1. LUfN.,

Tuur., I, 811 j lIl, 225.
NOZEM. en SEPP, 11, 145.
20
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NAUH., pI. 103. -

GOULD, pl. 176. -- Hortulänus clIltwoce·

pMlus, BONAP.
Grootte, verhouding der enkele deelen, witte
vlekken aan de staartpennen en kleur van rug,
staart en vleugels, als bij de Geelgors; maar
de kleur der overige deel en verschillende: de
bek vaal geelachtig rood en de pooten in het
roodachtige trekkende.
Oud mannetje: Kop en háls vaal geelachtig grijsgroen j
maar de kin tot het ~idden der keel, eene lange knevel·
streep en de oogkring bleek citroengeel. Onderdeel en van den
krop naar achteren roestrood. Overige deelen als bij de Geelgol'l.
Oud wijfje en de jongen: Zoo als het oude mannetje, maar
het groen aan den kop en den hals sterk in het rosbruine
trekkende en met zwartbruine smalle lengtevlekken , het geel
aan den kop en het roestrood der onderdeelen veel bleeker.
De Ortolaan bewoont het warme en gematigde Europa
en gaat in Scandinavië noordelijk tot 67°. Hij komt ook in
Klein·Azië voor, en is gemeen bij Tanger. In ons land
wordt hij voornamelijk op sommige plaatsen der provincie
Noord·Brabant aangetroffen. In de overige streken van ons
rijk ziet men hem zeldzaam en, zoo als het schijnt, slechts
op den doortrek. Ook in Engeland komt hij slechts toevallig voor. Deze vogel is voor het overige zeer veranderlijk
ten opzigte van zijne verblijfplaats, doch heeft in de landen, waar hij gewoonlijk voorkomt. eene zeer bepaalde en
veelal beperkte keus van broedplaatsen. Hij verschijnt derhalve
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in sommige streken slechts sporadisch, hetzij als broed-,
hetzij als trekvogel; in anderen, zoo als b. v. in Beijeren,
verdwijnt hij steeds meer en meer; in nog anderen, b. v. in
de Mark Brandenburg, waar hij vroeger zeer zelden was, is
hij thans gemeen. Hij behoort intusschen in vele streken van
Hongarijë, in Schonen en de geheele westkust van Noorwegen tot Dovre, in sommige streken van het Anhaltsche
en Oldenburgeche onder de zeer gemeene broedvogels. De
Ortolaan verhuist in het najaar, om zich naar de warmere
streken van ons werelddeel te begeven. Hij wordt, daar hij
om dezen tijd zeer' vet is, op sommige plaatsen, vooral
van België, en in eenige streken van Zuid-Europa, gevangen, en als lekkernij zeer duur verkocht. Als zoodanig was hij reeds bij de oude Romeinen beroemd: het
W8S hunne Miliäraa, zoo genoemd omdat hij zich veel met
gierst voedt en men hem daarmede in afzonderlijke vogelhuizen vetmestte. De Ortolaan houdt zich, gedurende den broedtijd, bij voorkeur, langs de boschkanteu, in tuinen, op de
boomen langs wegen, vooral populieren en wilgen, op. Zijn
zang is kort, maar aangenaam en vol. Hij nestelt in het
gras en in de graanvelden , en legt 4 tot 1), purpergrijsachtig witte, met bruine vlekjes en streepjes geteekende eijeren.
Be .,...1,0.... BlBheriza elrl...

".
LINN.,

Le Zizi.
p. 811, nO. 12. -

TEMM.,

I, 818; lIl, 227. -
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Bun., . EnI. 658, fig. 1, 2. - NAlJ)(., p. 102. - GOtJLB,
175.
Grootte en kleur in het algemeen als bij de
Geelgors, maar de vleugels een weinig ko~ter,
de bek grij lach tig, de grondkleur van den man·
tel sterk rood bruin, het rood bruin van de
zij den der borst donkerder, het geel van borat
eu buik bleek er, en de teekening van kop, hah
en krop geheel anders en zoo als volgt.
Hoofdkleur van den kop, hals en krop geelachtig grijl'
groen, maar de bovenkop met zwartachtige lengtestrepen,
eene streep over de teugels en achter de oogen even als de
geheele keel nagenoeg zwart, eene streep boven de oogen,
eene vlek onder de wangen en een dwarsband onder de keel
citroengeel. In het winterkleed hebben de zwarte vederen
lichte zoomen. Bij het wijfje zijn aUe kleuren minder leven·
dig, het zwart aan de keel ontbreekt, en de onderdeelen
zijn meer gevlekt.
Deze soort bewoont het warme, vooral het zuidwestelijke
Europa. Zij broedt echter ook in Wurtemberg, in eenip
graafschappen van, het zuidelijke Engeland, en somtijds ook
in het noordelijke Frankrijk. In Griekenland is zij schaars,
daarentegen is zij in Klein-Azië zeer gemeen en schijnt in
dit land de Geelgors te vervangen, die aldaar niet werd
waargenomen. Zij dwaalt somtijds tot de overige streken van
het gematigde Europa, en ook tot ons af, zoo al.. een ,
eenige jaren geledeb, bij Harderwijk gevangen voorwerp kan
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bewgzen. Zij heeft in hare geheele levenswgze zeer veel overeenkomst met de Geelgors; nestelt in heggen en struiken,
zelfs in de tuinen, en legt 4 tot 5, grijsachtige, met zwartachtige vlekjes, stippen en schrapjes bedekte eijeren.
De Dwer••on. Bmherlza puma.
PALLAS, Reise, lIl, App., nO. 20 i Zoographia Rossoasiatica, 11, p. 42, nO. 206. - SCHLEG., Verhand. over natuurk. teekeningen, pI. 5. - Bwcarl'a ptUilla, BONAP.
Gehee1e lengte 5". Vleugels 2/'1'" Staart 2-/'1'"
De kleinste van alle Gorzen, en hierdoor gemakkeI ij k te herkenn en.
Bovenkop en wangen vaal roodbruin, maar de oorstreek
van achteren met zwart omzoomd, en de bovenkop met
twee breede zwarte lengtestrepen, die op het voorhoofd zamenkomen. Onderdeelen witachtig, op den krop en de zijden van den romp in het bruinachtige trekkende en op beide
plaatsen met zwartbruine lengtevlekken ; keel door een en
krans van zwarte vlekken omzoomd. Achterhals bruingroenachtig grijs. Vederen en pennen van den rug en de vleugels bruinzwart met breede vaal roodbruine, de middelste
vleugeldebederen met witte zoomen. Staartpennen bruinzwart; de beide buitenparen met eene lange, smalle, witte,
wigvormige vlek.
De Dwerggors ia gemeen in het noordelijke Rusland en
in Siberië. Hij verdwaalt op den trek in het overige Eu-
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ropa, en werd alsdan in het najaar in verscheidene landen
gevangen. Dit had b. v. in het zuidelijke Europa herhaaldelijk, bij ons eens, en op Helgoland in een tijdsverloop van
zeven jaren tien malen, plaats. Het is waarschijnlijk, dat dit
nog meer zou plaats hebben, indien dit diertje niet over
het hoofd werd gezien. De Dwerggors komt in het begin van
Mei aan zijne broedplaatsen aanj paart onmiddelijk daarop,
nestelt op den grond, en legt 4 tot 5 eijeren, wier grootte
en kleur aan allerlei afwijkingen onderworpen. is.
. De Rleqors. B.bedza sckoenlclu.

Gewoonlijk Rietmwck, ook Slootmwch en RietviRk genoemd.

Der Rohrammer. Le bruant de, ro,eaw:. The Reed-Bunting.
p. 811, nO. 15. - TB 101., I, 807 j 111, 219. Bun., Ent 247, fig. 2; 497, fig. 2. - NOZEM. en SElP,
LINN.,

Sc,..-

I, 81. - NAUM., pI. 105. - GOULD, pI. 188. clw arundinäc~a, BON.A.p.
Geheele lengte6". Vleugels ruim 8". Staart 21-,
Pooten vuil geelroodachtig. Bek geel- of roodachtig grijl,
van voren bruin, bij de oude mannetjes in het voorjaar
donker loodkleurig. Oog, zoo als bij de overige loorten, donkerbruin.
Vleugels korter dan bij de overige inheem·
Iche 800rten en hieraan, zoo als aan de klenr8.
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van het oude mannetje, gemakkelijk te her.
kennen.
Oud mannetje in het zomerkleed: Bovenkop, wangen
en keel donker zwart. Eene knevelvlek en een
breede halskraag wil Vederen en pennen aan ~e
vleugels en den mantel zwart, met breede rosse zoomen.
Stuit- en hare bovendekvederen grijs. Het middenpaar staartpennen bruin; de overigen zwartbruin, maar
de twee buitenparen met eene groote wigvormige witte vlek.
Onderdeelen wit, aan de zijden van den romp in het grijsachtige trekkende, en met smalle bruine lengtevlekken. De
grijze tint loopt ook, achter den witten halskraag om den
bovenrug door. In het najaar hebben de zwarte vederen van
den kop lichte zoomen.
Bij het oude wijfje en de jongen zijn de volgende deelen
van die der oude mannetjes onderscheiden. De stuit is rosbruin. Bovenkop en wangen zijn min of meer donker roodachtig bruin, op den bovenkop met zwarte lengtevlekken ,
en de wangen in het midden veelal lichter. Eene groote
oogstreep en de keel tot aan de wangen zijn bruingeelachtig wit, maar men ontwaart aan weêrszijde van de keel eene
lange donkerbruine lengtestreep. Overige onderdeelen bruingeelachtig wit, op den krop en de zijden van den romp in
het hIeek rosbruine trekkende en aan beide plaatsen met
donkerbruine overlangsche vlekken.
De Rietgors is, met de Geelgors, in ons werelddeel en
ook in ons land, de meest algemeen verbreide soort van
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Gorzen; daar zij echter aan de oevers der zoete wateren in
of in de nabijheid van het riet leeft, is zij op diergelijke
plaatsen beperkt. Zij bewoont zelfs de meest noordelijke
landen van ons werelddeel en broedt in Scandinavië tot
aan de kusten der IJszee. Zij verhuist tamelijk laat in het
najaar, en komt in Maart or April terug.
De voorwerpen van vele streken van het warme Enropa
hebben den bek min of meer aanzienlijk dikker, somtijds nog
eens zoo dik als die van het noordelijk en Midden·Europa,
zonder echter eenig ander onderscheid in grootte, kleur of
levenswijze aan te bieden. Behalve dat hebben er talrijke
en opmerkelijke overgangen plaats tusschen al deze uitersten; hetgeen echter niet belet heeft, dat men de voor·
werpen met eenen zeer dikken bek als eene eigene soort
onder den naam van Emb. palustris of pyrrhuloidelt of cfU(ia
aangevoerd heeft, terwijl men aan den tusschenvorm den
naam van Emb. intermedta gaf. De Rietgors is zeer gemeen
aan de oevers van onze meren, poelen, rivieren, moerassen
. en slooten, waar deze met riet, gras ofstruiken begroeid zgn.
Haar zang is kort, afgebroken en scherp, maar niet onaangenaam. Zij voedt zich met de zaden van allerlei planten
en met insekten. Men vindt het nest op of digt bij den
grond, tusschen boom wortels, in struiken of op verhevenheden, die met gras begroeid zijn. Het is los, uit halmen en
bladeren zamengevoegd, en van binnen met het pluis van
waterplanten of haren belegd. Het bevat 4 tot 5, naar evenredigheid kleine, grijs- of bruinachtig witte, met purper-

Digitized by

Google

218
grijze of bruine stipjes, vlekjes of gekronkelde schrapjes beo
dekte eg eren.

Be .Beeuwlors. Bmherlu "vaUs.

Ook Duinputter, Sneeuwvink, 8trandputter, Zeeputter, Sneeuw·
putter, en in Groningen lJ8klet/er genoemd.

Der Schneeammer. Le bruant de neige. The Snow-Bunting.
p. 808, nO. 1. - PlectrophrJ.ne8 nivaliB, MEYER,
Taschenbnch, I, p. 187. - TEMM., I, 819'; lIl, 288.Bun., Enl. 497; 511, fig. 2. -- NOZElI. en SEPP, IV,
302. - NAUM., pI. 106 en 107. ~ GOULD, pI. 170.
'Geheele lengte ongeveer 6t". Vleugels 81 tot
4l". Staart 21".
Bek wasgeel, aan de punt donkerbruin; bij de
oude mannetjes donker loodkleurig. Pooten
zwart. Oogen zwartbruin.
Zeer kennelijk aan hare krachtige gestalte;
hare, naar evenredigheid lange vleugels en korten sta'art, den verlengden, slechts flaau w gekromden nagel van den achterteen, en hare witte
en zw:arte, bij de jongen lichtbruine en witte
hoofdkleuren.
Oud mannetje: In het zomerkleed zijn de mantel en de
groote bovendekvederen van den staart, de groote slagpenLINN.,
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nen en binnenste kleine, even als de drie middelste paren
staartpennen, zwart. Alle overige deelen wit, maar de drie bui·
ten paren staartpennen aan het einde zwart gezoomd. In het
winterkleed hebben de zwarte vederen breede, rosachtig witte
randen en het wit van kop en krop trekt in het bruine.
Bij het oude wijfje trekt het zwart in het bruinachtige.
en de lichte zoomen even als de geheele achterhals , de bovenkop en de wangen, in het rosbruine; de vleugel-dekvederen zijn grootendeels zwartbruin met lichte randen. en
de kleuren zijn in hef algemeen minder zuiver dan bij het
mannetje.
Jong: Weinig wit aan de vleugels. Hoofdkleur der hovendeelen rosbruin, maar de vederen vau den rug met zwarte
lengtevlekken. Wangen en krop rosbruin. Overige onderdeelen wit, maar de keel en zijden van den romp in het rosbruine trekkende.
De Sneeuwgors bewoont in den zomer de binnen ofnabij
den noordpoolkring gelegene landen. In ons werelddeel broedt
zij menigvuldig op IJsland, zoo als ook in Scandinavië noordelijk van den 63° tot aan de IJszee. De ouden overwinteren gedeeltelijk of grootendeels , maar de jongen verhnizen in het najaar, komen dan, somtijds in grooten getale
langs onze zeekusten, en verbreiden zich ook in kleineren
getale landwaarts in. Zij houdt zich, zelfs in Scandinavië,
op de Alpen in de Sneeuwstreek, tnsschen de rotsen en
ijsblokken op. Haar zang is zeer fraai, en eene vermenging
van dien der Gorzen en Vinken. Zij maakt haar nest onder
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groote steen en , uit drooge plantenstelen en mos, eu legt
eenmaal 's jaars, tegen of in het begin van J ung, 5 of 6
eijeren , die blaauwachtig wit en van paal'8achtig grijze en
bruine stippen voorzien ZijD .

• e Llslon. Bmbert. . lappoDlea.
Der Sporner. Le grfJnd montfJin.

Om. suee., I, p. 157. - Fri"gUlo lfJptJonacfJ,
LINN., p. 817, nO. 1. FringillfJ cfJlcfJrätfJ, P ALL., Reise,
II, app., nO. 20. - EmberizfJ calcarätfJ, TEMM., I, 822; 111,
839. - Plectrophänu cfJlcfJrätua, MEYER, Taschenb., 111 ,
p. 57. - NAUM., pI. 108. - GOULD, pI. 169. - Centra,Aätw lfJptJOnacfJ, KAUP.
Geheele lengte 6". Vleugels ongeveer 8t". Staart
NILS8.,

!ai"·
Snavel vaal roodachtig geel, aan de punt zwart.
Pooten bruin, bij de ouden bruinzwart.
Met de Sneeuwgors de eenige 800rt met eenen
verlengden en weinig gekromden d ui m nagel.
Hieraan en aan hare, van de Sneeuwgors geheel afwijkende, en veeleer aan die van de Rietgou herinnerende kleuren en aan hare geringere grootte te herkenn en.
Oud mannetje in het zomerkleed: Bovenkop, wangen
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en keel donkerzwart. Achter de oogen eene witte
streep, die om de oorstreek loopt. Onderdeelen van de
keel afwaarts wit, aan de zijden van den romp ~ het 1'01bruine trekkende en hier, zoo als aan de lijden van den
krop met zwarte lengtevlekken. Achterhals fraai roestrood. Vederen en pennen van den rug en de vleugels in
het midden zwart en met roestbruine zoomen. Staartpennen
zwart; de beide buitenparen met groote, witte, wigvormige vlekken.
In het winterkleed en bij het oude wijfje zijn de kleuren
minder fraai en de zwarte vederen hebben lichte zoomen J
die het zwart min of meer volmaakt bedekken.
De kleuren der jongen doen aan die van de jonge
Rietgors denken, maar zij zijn ftaauwer j de knevelvlek ia
onduidelijker en de wangen zijn veel lichter.
Deze soort bewoont J zoo als de voorgaande, de Noordpool-landen. Zij wordt op de Alpen van Scandinaviê
noordelijk van 63° tot aan de IJszee aangetroffen. Zij verhuist in den winter ten deele, en komt alsdan, ofschoon
veel zeldzamer dan de voorgaande 8oort, aan de noordkusten
van het vaste land van Europa, en somtijds ook tot one. Zij
houdt zich op de met gras bedekte vlakten der Alpen, of
aan de oevers der Alpenmeren op. Haar zang is fraai en
ftuitend, doet aan die van de Kneu en den Leeuwerik
denken, is echter minder afwisselend. Zij springt op den
grond als de Leenwerik, legt zich gaarne op het zand, en
slaapt ook aldaar liggende. Zij maakt haar neat op den
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grond in muizegaten , en belegt het van binnen met droog
gras en rendierharen. De jongen verlaten het nest in het
midden van Jnlij.

DE MUSCHVOGELS. PASSERES.
Deze groote familie bevat eene menigte, over alle deelen
van den aardbol verbreide vogel8, welke zich in maak8el en
levenswijze min of meer aan onze Musschen of Vinken aansluiten, weshalve men ze ook met den naam van ViufJcktige
"geI., (Fringillfnae) be8tempeld. Hunnè grootte wi8selt af tusschen die van eene Zwarte lijster en die van een Goudhaantje.
Zg zgn voornamelijk geken8chetst door hunnen dik ken,
maar puntigen en kegelvormigen snavel. De
vleugels zijn gewoonlijk van middelmatige lengte, de
staart evenzoo, en aan het einde veelal regt of een
weinig ingesneden of een weinig afgerond. De
voetwortel is tamelijk kort, en van voren met eene rg
IChilden bedekt. Onze Europee8che 800rten hebben allen negen
groote slagpennen. Zij voeden zich met za.den en in8ekten.
Velen leven of broeden ook gezellig, en zingen aangenaam.
Men kan de Europeesche soorten in de volgende hoofdgeslachten verdeelen.
DE VINKEN. FRINGILLA.

Men kan onder dezen algemeenen naam alle in ons we-
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relddeel levende Muschvogels, met uitsluiting der Kruisbekken, Appelvinken en Goudvinken begrijpen. De soorten,
welke in ons land voorkomen, behooren tot de onderafdeelingen der Musschen, eigenlijke Vinken, der Groenlingen,
Kneuën, Barmen, Sijsjes en Putters.
~n het overige Europa wordt echter nog een aanzienlijk
getal soorten gevonden, die wij hier, met opnoeming der
onderafdeelingen, tot welke zij behooren, aanvoeren.
De Roodm'U88chen, CarpodäC'U8, van welke in Europa voorkomen. 1. Fringilla erythrina, ongeveer van de grootte eener
Musch; de kleine vederen van het mannetje, vooral die
van den hals en kop min of meer karmozijnrood. Bewoont
Siberië, werd echter ook in sommige streken van het gematigde
Europa, zelfs in Denemarken nestelende aangetroffen. 2.
Fringilla r08~a, nagenoeg als de voorgaande, maar fraaijer
rood, de keel met zilverachtig witte lengtevlekken , en de
middelste vleugeldekvederen met een en breeden witten zoom..
Bewoont Siberië, toevallig en zelden, maar herhaaldelijk
in het oostelijke Europa waargenomen. 3. Fring. githagift~a,
kleiner dan de Ringmusch, maar de bek dikker en roodgeel, en nagenoeg eenvormig grijsachtig rosékleurig. Bewoont het heete Europa. 4. Fr. rubicilla, grooter dan een
Leeuwerik. Kleur nagenoeg als van Fr. rosea. Bewoont den
Kaukasus. Sommigen voeren ook Fr. rhodochUlmy (Fr.
8ophia, BONAP.), Fr. phoenicopt~ra J en Fr. (Urä!JtU) 8Ïbiri"ca,
allen uit Azië, aan, als toevallig in . het oostelijke gedeelte
van Europa waargenomen.
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Verder' eenige kleine soorten. welke men in het ondergeslacht Berinus kan vereenigen. Zij hebben eenen zeer korten, maar dikken bek. Dit zijn: 1. Fringilla Berinus, ongeveer zoo groot als een Sijsje j maar de bek veel dikker.
Hoofdkleur der vederen citroengeel, op den mantel en aan
de zijden van den romp met zwartbruine overlangscbe vlekken. Bewoont het warme Europa tot aan den Midden-Rhijn.
2. Fr. citrinella, van de grootte van den KanarievogeL Kleur ongeveer als die van den Groenling, maar de achterhals grijs,
en de slag- en staartpennen zonder gele zoomen. Bewoont
de Alpenstreken van Zwitserland, Tyrol enz., zwerft somtgds in het koude jaargetijde. in de nabij deze gebergten gelegene landen rond. 8. Fr. pusilla, van den Kaukasus. Grootte
van het Sijsje. Zwartachtig. Stuit. buik en zoomen der vleugelen staartpennen geel. Voorhoofd en kruin geelachtig menierood.
Eindelijk de Sneeuwvinken, Montifringilla, die tot de
Vinken of Musschen in dezelfde verhouding staan als de
Sneeuwgorzen tot de Gorzen. De Europeesche soort, Fring.
montifringilla, bewoont de Alpen van Zwitserland, Tyrol"
enz., westelijk tot op de Pyreneën, oostelijk tot Siberië,
verlaat die zelden, en ~erd slechts toevallig in MiddenDuitachland aangetroffen. Zij is nagenoeg zoo groot als een
Leenwerik. Bovenkop, nek en wangen zijn grijs. Onderdeelen
witachtig, maar de keel is in" den zomer zwart. Mantel
bruin. Vleugels grootendeels wit. Groote slagpennen en het
midden paar staartpennen zwart j de overige staartpennen
wit, met eene zwarte punt.
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De overige Enropeesche niet in ons land voorkomende
soorten lullen wij bij de volgende optelling der inheemsche
soorten vermelden.

• e .........,..............oaeade•.
Gewoonlijk MUICA, ook StraoJ-, Steen- en Potmuth genoemd.
Der 8perliflg. Le moifteau.

ne

SparrotlJ.

LINN., p. 323, nO. 36. TBJlJI., I, 350 i 111, 256. Bun., Enl 6. fig 1 i 55. fig. 1. - N OZBJI, en SuP. I, 77.N.A.UJI., pl 115. - GOULDo, pI. 184, fig. 1. - PIllBeJ' domatlcwu. GESSN., Aves, p. 643.
Geheele lengte Sr. Vleugels 2t". Staart 2", afgerond.
Bek roodachtig grijs; bij het onde mannetje zwart.
Oogen donkerbruin. Pooten bruinachtig vleeachkleurig.
Oud mannetje: Bovenkop donkergraauw. Teugels,
keel en een schild op den krop zwart. Zijden van den
°hals en wangen witachtig. Zijden van den nek roodbruin.
Vederen van den mantel en de voo"leugels roodbruin, in
het midden zwart. en de middelste vleugeldekvederen met
eenen breeden witten zoom. Groote dekvederen der vleugels
en de binnenste kleine slagpennen zwartbruin met rosbruine
zoomen. Overige slag- en de staartpennen donkerbruin met
smalle geelbruine zoomen. Achterrug grijsachtig geelbruin.
Onderdeelen van den krop afwaarts witachtig, maar de zgden
van den romp gra&nwachtig.
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Wijfje en jong: Kop van boven en nek vaal geelbrUin.
Eene vaal roestgele streep acbter het oog. De lichte kleur
der bovendeelen geelbruin. Onderdeelen witachtig, op de
wangen, den krop en de zijden van den romp naar bet licht
geelachtig bruin trekkende.
De Musch is een in nagenoeg geheel Europa zeer gemeene vogel. Zij gaat in Scandinavië noordelijk ongeveer
tot 68°, en wordt. ook in de Levant, in Dekan en Egypte
aangetroffen. In sommige streken van het zuidelijk Europa
wijkt zij intusscben min of meer van den gewonen regel af.
Eene dezer afwijkingen wordt in Karintbië, Italië, Sardinië
en Sicilië gevonden; maar zij onderscheidt zich van onze
Musch slechts daardoor, dat de bovenkop niet grijs wordt,
maar geheel tot over den nek en aan den rug vurig bruinrood is, dat ook de bruinroode kleur van den mantel en de
vleugels hooger is, dat men boven de oogen eene witte
streep ontwaart, die bij onze MU8ch ontbreekt of zeer
onduidelijk is, en dat de wangen, even als de zijden van
den hals veel, minder wit zijn: dit dier werd als eene eigene
8oort, onder den naam van Fringilla itanae of cisalpina, aangevoerd. Eene tweede verscheidenbeid heeft dezelfde teekening als de voorgaande; maar het bruinrood van den mantel en de vleugels wordt aan het eerste gedeelte door rosachtig wit, aan het tweede door geelbruin vervangen; het
zwart aan den krop strekt zich veel verder naar achteren
uit en de zijden van den romp zijn met zwarte lengtevlekken geteekeod; dit is Fring. 8alicicöla, VIBILLOT Qf hiapa:ll
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niolensiB, TEMM.; zg bewoont Sardiniê, Siciliê, Spanje en
Noord-Afrika.
Onze Musch is een standvogel, die in steden en dorpen
de woningen der menschen tot verblijfplaats kiest, en
aldaar onder de daken en balken, in gaten of reten der
muren huist. Hare bekendheid met den mensch heert
haar zeer wantrouwend en listig gemaakt. Zij voedt Bieh
met zaden, granen, insekten, beziên, all~rlei vruchten, de
weggeworpene overblijfsels der spijzen, en moet als een
nuttige vogel beschouwd worden, daar zij vooral veel rupsen
eet: het is derhalve ten onregte, dat men haar, om
de schade, die zij aanrigt, te veel vervolgt. Eene ge·
schiedenis uit het leven van Ji'REDERIK DEN GROOTEN bewijst,
welke de gevolgen van de uitroeijing dezer vogels zijn. Dese
vorst, even verlekkerd op kersen als de Musschen, zette,
omdat zij de nog niet geheel rijpe kersen van de 000men weghaalden, op ieder voorwerp, zoowel van deze als van
de volgende soort, eene premie van 6 tot 8 penningen. Er
begon nn een vernielingsoorlog tegen de Mnsschen, die wel
dnizenden van daalders koste, maar het doel werd bereikt:
er was weldra heinde en ver geen Muscb meer te zien. Nu
bleek het echter, dat, ten gevolge der buitengewone vermeerdering van de rupsen, na verloop van twee jaren, niet
alleen aan de kers-, maar ook aan alle andere vruchtboomen,
geene vruchten, ja zelfs geene bladeren te zien waren. Er
bleef nu niets over dan van alle zijden wederom Musschen
aan te brengen en ze te sparen, hetgeen eene nieuwe uit-
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gaaf van verscheidene duizenden daalders vereischte. Jammer,
dat de dnizenden menschen, die gedurig bezig zijn, d.
harmonie in de natuur te verbreken, niet altijd even
dure lessen krijgen I De stem van de Musch is helder en
haar zang, als men dien zoo wil noemen, bestaat uit
afgebrokeue harde en zachte klauken. Zij nestelt jaarlijks
twee malen, en wanneer een broedsel mislukt, zelfs drie
malen; de eerste keer reeds iu Maart of April. Men vindt
haar groot, uit hooi en stroo gemaakt en van binnen met
vederen belegd nest onder de daken, onder balken, in de
reten en gaten van muren enz., en zelfs in boomholen.
Somtijds gebruikt zij tot onderlaag een oud zwaluwn'est,
en maakt haar nest ook, even als de Spreeuw, in bakjes,
welke men tot dit doel van buiten aan de gebouwen ophangt. Indien zij geene geschikte gelegenheid kan vinden
tot het aanleggen van haar nest, plaatst zij het ook op
boomtakken; maar in dit geval is het kogelvormig en heeft
eene zijdelingsche opening voor den in- en uitgang. Het bevat 8 tot 6, graauw- of blaauwachtig witte, met donkergrijze vlekken bedekte eijeren.
• e lUD.ma.eh. Frl....la ao.tä.a.

Ook BoommUlck en BergmUlck genoemd.

Der FelfÛperling. Le .frifJ.~t. Tke Field-Sparrow.
LINN.,

p. 824, nO. 87. -

TEMM., I, 854; lIl, 259.
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Bun., Enl. 267, fig. 1. - NOZEM. en SEPP, I, 77.NAuM., pI. 116. - GOULD, pI. 184, fig. 2. - PaBBe7' manla".. ,
ALDROVANDI, Ornith., p. 560. - Pyrgita montana, eUVlll.
Gehee1e lengte ó". Vleugels 2l7j". Staart Ir,
afgerond.
Oogen kastanjebruin. Bek blaauwachtig zwart, aan den
wortel van de onderkaak roodgeel j bij de jongen lichter.
Pooten bruinachtig geel, bij de jongen vleeschkleurig.
Gemakkelijk te onderscheiden van de Huismus c h door min d ere g r 00 tt e , ver s c hillen d e
kleur van kop en hals, die bij beide seksen gelijk is en ook bij de jongen niet veel verschilt.
Kleur in het algemeen als bij het oude mannetje van
de Huismuseh; maar de geheele bovenkop tot aan den
rug vaal roodbruin, en beide deelen door eenen witten
dwarsband gescheiden j het zwart aan de keel niet tot over
den krop uitgebreid j de oorstreek van boven en achteren
door zwart omzoomd j het bruin van mantel en vleugels nagenoeg geelbruin en niet alleen de middelste, maar ook de groote
dekvederen der vleugels aan het einde wit. De jongen gekleurd als de ouden, maar alle tinten veel flaauwer en valer.
De Ringmu8ch bewoont het grootste gedeelte van Europa,
en gaat in Noorwegen noordelijk tot 68°, in Zweden tot 64°.
.Zij komt ook in Siberië voor, en werd zelfs op Japan naut
eene andere verwante soort, FringiUa rut'ïlar&8 of ruuäla,
wier wijfje echter geheel anders dan het mannetje gekleurd
ia, aangetroffen. Men heeft haar ook in Egypte waargeuG-
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men, en een paar werd in de vorige eeuw naar Batavia
overgebragt , waar zieh haar nakroost aanzienlijk vermeerderd, en hare zeden gewijzigd heeft, aangezien zieh deze
overzeesche kolonisten bij voorkeur bij de menschelijke woningen ophouden, bij het nestelen aan geen jaargetijde zich
binden, en bij ieder broedsel slechts twee eijeren leggen. De
Ringmusch is, het geheele jaar door, een in ons rijk gemeene vogel. Zij leeft zooveel mogelijk afgezonderd van
de Huismusch, langs den bnitenkant der steden en dorpen,
en houdt zich in· den zomer gaarne in kleine boschjes en
op boomen in de nabijheid der velden op. Hare stem is minder scherp dan die van de Huismusch, en zij is minder
schuw, maar vlugger dan deze. Zij voedt zich met allerlei
za«len en insekten, vooral rupsen. Na den broedtijd vereenigen zich deze vogels tot aanzienlijke vlugten , en vallen dan
vooral in de graanvelden , ten einde de nog weeke granen te
verteeren. Zij wordt hierdoor een veel meer schadelijke vogel
dan de Huismusch. Zij maakt haar nest bij voorkeur in de holen
van boornen, somtijds ook vrij in heggen; het heeft in beide
gevallen overeenkomst met dat van de Huismusch, is echter
kleiner en bevat 4 tot 7 eg eren , die kleiner zijn dan die van
de Hnismusch, maar veelal sterk gevlekt en gemarmerd zijn.
8e RO&• •1ISch. Frlnlllia penonla.

Der Steinaperling. La 8ou/cie.
LINN.,

p. 822. nO. 80. - Pa88er petronia, ALDROV ANDI. -
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Petronia marlna, WILLUGBBY. - TJIIII., IJ 848 j 111, 255.Bupp., Enl. 225. - NAUM., pI. 116. - GOULD, pI. 186.
Geheele lengte 6". Vleugels 8i". Staart 1{", af·
gerond.
Bek geelbruin, de onderkaak geelachtig.· Oogen licht·
bruin, bij de jongen grijs. Pooten grijsgeel.
Krachtiger van maaksel dan de Huismuschj dekleuneer
afwijkend en voomamelijk te herkennen aan de witte
vlekken van den staart en in den ouden leeftgd,
aan eene gele vlek onder de keel.
Hoofdkleur der bovendeelen licht grijsachtig geelbruin,
der onderdeelen witacbtig. Vederen der bovendeelen, behalve
die van den hals, naar het midden zwartbruin j die der onderdeelen, bebalve aan de keel langs het midden van den
rom}!, met licbtbruine zijranden. Boven het oog eene lange
en breede, vale, bruingeelachtig witte streep j boven dese
aan weêrszijde van den bovenkop eene bruine lengtestreep.
Elke staartpen. bruin aan de binnenvlag , digt. bij het einde,
met eene groote witte vlek. Achter de keel eene citroengele vlek.
Bij de jongen ontbreekt deze vlek. Alle kleuren zijn lich·
ter, de vlekken aan den staart zijn weinig duidelijk, en de
vederen der bovendeelen zijn ieder van eene bruine rond·
achtige vlek voorzien.
De Rotsmusch is een , in het algemeen weinig voorkomende
vogel, die het warme Europa, vooral bergstreken, bewoont,
van tijd tot tijd in het overige Europa afdwaalt en ook
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in 'ODS rijk. eens in Noord-Brabant en eens bij Harderwijk gevangen werd. Zij is gemeen in de Levant en in het
zuidelijk Frankrijk, niet zeer talrijk in Zwitserland en Tyrol.
en werd noordelijk, ofschoon zeer enkel in Thüringen en
aan den Midden-Rhijn hroèdend aangetroffen. Ofschoon zij
een standvogel is, gaat zij in den winter zulke streken
opzoeken t waar zij een toereikend voedsel vindt. Haar zang
ia aangenamer dan die der Musschen. Zij voedt zich met
allerlei zaden, granen en insekten, komt niet zelden hij de
woningen of op de straatwegen. Zij nestelt in holen van
rotsen of boom en of ook in spleten der muren van oude gebouwen. Het nest heeft veel overeenkomst met dat van de HuismOlch, zoo ook de eg eren , die echter een weinig grooter zijn.
De GroeDllDIJ. FrlDlilla chlorl8.

Ook Groeninger, Greuninger, te Amsterdam ook Groenvink,
in Gelderland en elders Vla8tJink. in Noord-Brabant
Grunael, en in Groningen Kornuit genoemd.
Der Grüftling. Le tJerdier.

ILLJG., Prodr., p. 222. - LoftlJ cllloriB. LJNN., p. 804 t
nO. 27. - TBHH., I, 846 j lIJ, 254. - Bun., Ent 267. fig.
2.-NoZBH. en SEPP, I, 78.-N.A.uH., pI. 120. - GOULD,
pI. 200. - Chloro'PizlJ chloriB, BON.A.p.
Geheele lengte
Vleugels 8.1-". Staart 2", aan
het einde ingesneden.

or.
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Bek vleeschkleurig, naar boven bruin. Oogen donkerbruin.
bij de jongen grijsbruin. Pooten vuil vleeschkleurig.
Grootte onge,veer van de Huismusch, maar
de bek krachtiger en hieraan, even als aan hare
kleur, gemakkelijk te herkennen.
Oud mannetje: Hoofdkleur geelgroen, op het midden
van borst en buik, de onderdekvederen van den staart, aan
de keel en boven de oogen, hoog groenachtig geel Buiten·
rand van den vleugel citroengeel. Groote dek vederen der
vleugels en groote bovendekvederen van den staart aachgraauw. Slagpennen zwart, de binnenste langs den buitenrand
met breede graauwe zoomen. Staartpennen zwart, maar, behalve
de middelste, op de eerste twee derden harer lengte citroengeel.
Bij het wijfje zijn de vleugel- en staartpennen llaauwer
van kleur, en de groengele, gele en graauwe tinten der overige deelen worden door een vaal geelachtig bruin vervangen, hetwelk op de onderdeelen zeer licht is, aan keel en
buik sterk in het gele trekt of daarin overgaat.
De jongen hebben nagenoeg de kleur der wijfjes, maar
de kleine vederen zijn met vaal bruine overlangsche vlekken
geteekend.
De Groenling is over geheel Europa, in Scandinavië noordelijk tot 64°, verbreid, komt ook in Klein-Azië en Algiers voor,
en wordt in ons geheel rijk vrij algemeen aangetroffen.
Hij houdt zich op boomen, langs de boschkanten, op bui.
tenplaatsen en in tuinen op. Hij vertrekt in het najaar,
en komt in April terug. Zijn zang is kort, maar aan.
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genaam. Hij voedt zich voornamelijk met allerlei zaden
en beziën. Men vindt zijn tamelijk fraai, napvormig nest in
heesters of op boomen, somtijds digt bij den top. Het bevat
4 tot 6, blaauwgroenachtig witte met enkele rood- of donkerbruine stippen of vlekjes bedekte eijeren .
• e "lnk. FrlalJlUa coelebs.

Ook Schildvink, Maanvink , Kwinker, Boekvink (volgens de
vogelhandelaren eene lichtere variëteit met eenig wit op
de borst), Hof8teevink, (de voorwerpen die niet wegtrekken en op dezelfde plaats zomer en winter blijven wonen),
in Noord-Holland 008tvink en Blaa'Uwkop, in Groningen
Kolfvink, (zoo als men meent, eene standvastige variëteit
met een klein wit vlekje op het midden van den nek), in
Gelderland Toetvink , en in N oord-Braban t Botvink genoemd.
Der Fink. Le pinaon. The Fineh.

p. 318, nO. 8. - TEMM., I, 857; 111, 260. Bun., EnI. 54, fig. 1. - NOZEM. en SEn, 11, 142. NA.UM., pI. 118. GOULD, pI. 187.
Geheele lengte 6". Vleugels 8t ". Staart 2t", aan
het ei n de ingesneden.
Bek bij de jongen en het wijfje grijsachtig vleeschkleurigj
bij het volwassen mannetje in het najaar en den winter
loOdachtig wit, in het voorjaar en den zomer lichtblaauw
met eene zwarte punt.
LINN.,
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In elken leeftijd gemakkelijk te onderscheiden van de
overige inheemsche soorten door de groote, wigur.
mi ge, witte vlek aan de twee b'uitenparen der
staartpennen; door de geheel witte middelste
vleugeldekvederen en den geelachtig witten
eindzoom der groote vleugeldek vederen.
Oud mannetje: Voorhoofd zwart. Bovenkop, hals van
achteren en aan de zijden groenachtig blaauwgraauw. Man·
tel geelachtig roodbruin. Stuit geelgroen. Wangen roestbruin. Onderdeel en zeer vaal roséachtig roodbruin, maar de
achterbuik en onderdekvederen van den staart wit. Het
middenpaar staartpennen groen~chtig donkergrijs, hoofdkleur der overige staartpennen, der slagpennen en groote
vleugeldekvederen bruinzwart.
Het wijfje en de jongen onderscheiden zich van het oude
mannetje, door dat de mantel, nek, bovenkop en wangen
olijfbruin en alle onderdeelen licht grijsachtig geelbruin zijn.
De Vink is een in het grootste gedeelte van Europa en
in Klein-Azië gemeene vogel, die in Scandinavië noordelijk
tot ongeveer 68t0 voorkomt. Hij vertrekt in October, over·
wintert in het warme Europa en keert in Maart terug. Intusschen overwinteren, zeHs in het zuidelijke Zweden, vele
oude mannetjes. Hij komt in het najaar in groote vlugten
ui~ het Noord-Oosten in ons land en wordt alsdan op de
welbekende vinkenbanen, vooral langs den duinkant J in
menigte gevangen. Hij broedt ook in ons land, maar in de
provincie Holland of in het algemeen in de langs de see-
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kust gelegene streken slechts zeer enkel. Hij houdt zich in
bosschen en buitentuineD op, eD leeft van allerlei zaden,
voedt echter zijne jongen, zoo als de overige vinkachtige vogels, met insekten. Zijn zaDg is kort, maar aangenaam,
helder en krachtig. Hg maakt, jaarlgks tweemaal, zijn nest
op de horizontale takken van boomen of ook in de kruin
van lage boomen, somtijds zelfs tusschen gevorkte takken
van struiken. Het is zeer fraai, nagenoeg bolvormig, maar
van boven ruim geopend, uit mos, wortelen en steeltjes
van planten vervaardigd, van buiten met korstmos, hetgeen door insekten-spinsels zamengehecht is, overtrokken.
Men vindt daarin, het eerste broedsel, 4 tot 6, het tweede
8 tot 4, groenachtig witte eg eren , die van roodbruine
stippen, vlekjes en streepjes en paarsachtig grgze wolkachtige vlekjes voorzien zijn.
De Keep. FrlDIlUa _oDUfrlDII))a.

Ook Bergvink , B08chvink, in Gelderland Noordvink , en in
Groningen ook Kweevink genoemd.

Der Bergfink.

:u pimDn

de, Ardennea. Tke Bramhlink.

LINN., p. 318, nO. 4. - TnuI., I, 360 j 111, 261. Buu., Eni. 54, fig. 2. - NOZEM. en Snp, lIl, 226. NA Uil., pI. 118. GOULD, pI. 187.
Geheele lengte 6". Vleugels Bi". Staart 2i", aan
het einde ingesneden.
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Bek roodachtig geel, aan de punt zwart; bij het mannetje jn het voorjaar, zwartblaauw. Oogen donkerbruin.
Pooten licht roodachtig bruin.
Verwant met den Vink, maar de bek krachtiger, en in
eIken leeftijd te onderscheiden door eene witte stuit, en
door dat slechts het buitenpaar staartpennen eene witte
vlek heeft.
Oud mannetje: Bovenkop, wangen, achterhals , voorrog
en groote bovendekvederen van den staart staalblaaow.
Schoudervederen , keel, krop en zijden van den romp vaal
roestkleurig. Overige onderdeelen en stuit wit. Kleine vleugeldekvederen hoog roestkleurig j middelsten wit in het roestkleurige trekkende j de groote, even als de binnenste kleine
slagpennen zwart, eerstgenoemden aan het einde,laatstgenoem·
den langs den buitenrand roestkleurig wit. Overige vleugel- en
staartpennen zwart, eerstgenoemden met fijne geelachtige
zoomen. Na de ruijing hebben alle vederen breede grijsachtig roestkleurige randen, welke tegen den broedtijd allengs,
en min of meer volmaakt, door het aangroeijen der vederen,
verdwijnen.
Het wijfje en de jongen hebben de vederen van den hovenkop , bovenrug , schouderen en het voorgedeelte der vleugels zwartbruin met zeer breede graauwrosse randen. Wangen en hals zijn rosachtiggrijs. Het ros der onderdeelen
is tot den krop beperkt, en de zijden van den romp hebben
bruinzwarte lengtevlekken. Voor het overige is het zwart
van de vleugels en den staart veel valer.
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De Keep bewoont in den zomer het hooge Noorden der
oude wereld, bezoekt echter op hare verhuizingen, het· overige gematigde of zelfs warme Europa, en komt in Azië
zuidelijk tot de Levant en Japan. Zij nestelt in Scandinavië eerst noordelijk van 59°, en wordt, naar de IJszee
toe, steeds menigvuldiger. Zij komt in October en November in Midden-Europa aan, trekt bij ons in menigte
door, en overwintert in bosschen, vooral beukenbosschen in
het gebergte. Zij keert van daar in het midden van April
terug. Haar zang is niet aangenaam. Men vindt haal' nest op
dwergachtige berkenboom en; het is zeer fraai gemaakt.
halfkogelvormig , gelijkt op dat van den Vink, maar is een
weinig grooter. Hetzelfde geldt ook van de eijeren.
De ""&elwlnk. FrinllUa cardu.eUs.

Veelal Putter, ook Bloemputter en in Groningen ook
Kletter genoemd.

Der StieglUz. Le chardonneret. Tke Gold-Finch.
p. 318, nO. 7. - Carduelis "abtlis, ALBERT. MA.Gde Animal. lib. 23, fol. 187: - TEMM., I, 376; lIl,
269. - Bun., Enl. 4, fig. 1. - NOZEM. en Sup, IV,
329. - NA.UM., pI. 124. - GOULD, pl. 196.
Geheele lengte 5". Vleugels 3". Staart 11", en
nagenoeg regt aan het einde.
Bek witachtig, naar voren en boven, maar bij de jongen
LINN.,

NUS,
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geheel bruinachtig. Oog~n bruin. Pooten vleeschkleurig bruinachtig.
Gemakkelijk te herkennen aan zijne verschillende en fraaije
kleuren.
Oud: Gezigt ponceau-rood, van achteren door een breeden witten band begrensd. Achterhoofd en van daar een
band achter de oorstreek, zwart. Krop, borst en zijden van
den romp roestkleurig. Midden van den buik, onderdebederen van den staart, en stuit wit. Mantel geelbruin. Vleugels en staart zwart; maar de groote vleugeldekvederen en
de voorhelft der groote slagpennen hoog citroengeel; de
slag- en middelste staartpennen wit aan het einde, en de
overige staartpennen elke met eene groote en lange witte
vlek.
Jong: Vleugels en staart ongeveer als bij de ouden, maar
alle overige deelen zeer licht roestbruin, op den buik in
het wit overgaan de en elke veder met eene zwartachtige
vlek.
De Distelvink bewoont het warme en gematigde Euro..
en komt ook in Scandinavië noordelijk tot ongeveer M O voor.
Hij is gemeen in Klein-Azië. De onzen overwinteren in het
warme Europa. Hij houdt zich bij voorkeur op hooge hoomen,
vooral populieren op, bewoont boschjes of zelfs tuinen;
komt echter niet in sparrebosschen voor. Moerassen ontwijkt hij evenzeer als het gebergte. Zijn zl\ng is aangenaam.
Hij voedt zich met de zaden van allerlei planten, vooral
van zamengestelde bloemen, en voornamelijk van distels ;
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eet ook zaden van allerlei andere planten b. v. van brandnetels,
voedt echter zijne jongen met insakten. Men vindt zijn nest

op hooge boomen. Het heeft overeenkomst met dat van den
Vink. De eijeren, 4. tot 5 in getal, zijn blaauwachtig wit,
met paarse of bruine stipjes en schrapjea.
Bet

~e.

Frl.......pl....

Der Zei8ig. Le tari1&. Tke Siskin.

p. 322, nO. 25. - TEMM., I, 371 i 111, 264. BuPl., Ent 485, fig. 3. - NOZEM. en Snp, 11, 136. NAUM•• pI. 125. - GOULD, pI. 197. ChrlllOmitril spin... ,
LINN.,

BOIl.

Geheele lengte 41". Vleugels 21". Staart li",
aau het eiude ingesneden.
Bek bij het wijfje en de jongen roodachtig grijs i bij het
onde mannetje vuil vleeschkleurig, aan de punt bruin. Oogen
donkerbruin. Pooten bruinachtig.
Aan zijne geringe grootte, korten staart, zeer
puntigen koniachen bek, en zijne kleuren gem a k keI ij k te her ken n e n.
Oud mannetje: Bovenkop tot in den nek, en kin zwart.
Eene streep boven de oogen, zijden van den kop en hals, en
onderdeelen tot aan den buik hoog citroengeel i maar de
oorstreek naar achteren in het grijsgroene trekkende. Overige onderdeelen witachtig, maar de zijden van den buik en
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de onderdekvederen van den staart met zwarte lengte.
vlekken. Overige bovendeelen grijsacbtig geelgroen, maar de
atuit geler en de mantel met onduidelijke, zwartacbtige, over·
langsche vlekken. Hoofdkleur der vleugels zwart, maar de mid.
delste en kleine vleugeldekvederen vuil geelgroen, de grooten
aau het einde groengeel, .de slagpennen met geelgroen gezoomd en aan den grond geel. Staartpennen zwart, maar
allen, behalve het middenpaar, op de twee eerste derden
harer lengte geel.
Het \Vijfje en de jongen bebben geen zwart aan den kop;
alle kleine vederen bebben zwarte lengtevlekken en hare
grondkleur is, op de bovendeelen groengeelachtig bruin, op
de onderdeelen witachtig j de staartpenuen zijn donker·
bruin met citroengele zoomen, welke laatste, kleur zich
echter ook over de stuit uitstrekt.
Het Sijsje is in de meeste landen van Europa, zoo al.
dit. ook bij ons het geval is, bij iedereen, maar veelal slechts
als trekvogel bekend. Intu8schen nestelt hij algemeen in
Midden- en Zuid-Scandinavië, iu de spamb08schen VlD
Schotland, in bet Braudenburgsche, het Frankeuwoud, het
Fichtelgebergte, in het Beijersche en Boheemsche woud, eu
in bet algemeen in de sparrebos8cben van de oostelijke helft
fau Midden-Europa j en hij scbijnt zelfs in Gelderland te
broeden, van waar NOZE:aUNN in de helft der maand Jnlij
een nest bekwam. Dit vogeltje wordt ook in Siberiê eu .e1ti
in Japan aangetroffen. Het verbreidt zich in het najaar,
veelal in groote menigte, over alle gedeelten van het warme
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or zells van Midden~Europa, voedt zich voornamelijk met
bet zaad der elzen, berken en sparren. en houdt zich
gaarne in de toppen der boom en op. In den broedtijd eet
bet ookinsekten, en voedt daarmede zijne jongen. Het laat
zgnen niet onaangenamen, haastigen zang nagenoeg het gebeele jaar dool' hooren. Het plaatst zijn nest op de horizontale takken' der boomen, ver van den stam, op 25 en meer
voeten hoogte. Dit is meer dan hallkogelvormig , dus tamelijk diep, even ftaai gemaakt als dat van den Vink, en bevat:5 tot 7, groenachtig witte, met roode en bruine stipjes
en 8chrapjes geteekende eg eren.

H.e, JUteqUe. FrlqllUa ea••abi.a.
Ook Vlamsijs, Hennipvink, en, vooral in Noorcl;Brabaut,
Kneuter, in Gelderland Tukker, in Utrecht en in
. Groni~gen Robijntje genoemd.

Der l!änjling. La /inotte. The Linet.
LINN., Fauna suecica, sp. 240. TEMM., I, 364 j liJ,
262. - Bun., Enl.151 ,fig. 1 en 2 j 485, fig. 1. - NOZEM. en
SIPP, 11, 158 j IV, 333. - NAUM., pI. 121. - GOULD,
pI. 191. - BONAP. en ScHLEG., Loxiens, pI. 48. - Linota
eannabilltJ, BONAP.
Gehee1e lengte 5". Vleugels ongeveer 8". Staart
~, in het midden ingesnedén .
. Bek loodkleurig, de neusgaten met een bundel haarve-

n
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dertj es bedek.t.Pooten bruinachtig vleeschkleurig. Oogen
donkerbruin.
In eiken leeftijd te herkennen aan de zuiver
witte zoomen der slag- en staartpennen.
Oud mannetje in den zomer: Voorhoofd, krop en
b 0 r s t pon ce a u r 0 0 d. Achterhoofd en wangen grijs. Keel
wit, met bruine lengtestrepen. Rug, schouder- en dekvederen der vleugels kaneelbruin. Slag- en staartpennen, even als
de bovendekvederen van den staart, zwart met witte, de binnenste kleine slagpennen met breede, kaneelbruine, zoomen.
Zijden van den romp lichtbruin; het midden en de onderdekvederen van den staart witachtig. In het winterkleed zijn
alle tinten minder" zuiver, het rood is donkerder, en door
grijsachtige randen der vederen bedekt j de rugvederen hebben insgelijks grijsachtige randen. In warme streken daarentegen heeft het geen winterkleed, en krijgt het derhalve
de roode kleur dadelijk na de ruijing terug.
Het wijfje en de jongen gelijken op het mannetje in bet
winterkleed, maar hebben hoegenaamd geen rood.
Het Kneutje bewoont Europa noordelijk, in Zweden tot
62°, in Noorwegen tot Dovrefield. Het komt ook in NoordAfrika , Madera, Syrië, Klein-Azië en zelfs in Nipaul (U
nota fringillirostris, BONAP.) voor. Het hondt zich bij voorkeur in drooge, zelden in moerassige, met struiken, vooral
doom8t~iken, of laag hout of boomen bt'groeide streken,
zelfs in tuinen, op, en is op zoodanige plaatsen vooral in
ODze duinen, zoo als ook in Gelderland en Noord-Brabant
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een ge~eene vogel. Het vertrekt in October, komt reeds in
Maart en April terug, en zwerft jn den winter in de meer
pmatigde of warme streken van Europa rond. Sommigen
overwinteren ook, en dit heeft zelfs in het zuidelgke Zwed~~ plaats. Het is een vlugge, onrustige en schuwe vogel.
Het laat zijnen tamelijk-aangenamen, ofschoon korten en
haastigen zang, veelal van de toppen der struiken of boo",en hooren. Het voedt zich met de zaden van allerlei kruid~n, en leeCt ook in den broedtijd min of meer gezellig.
Het maakt zgn nest .op struiken, doornen of lage boomen,
zelden boven manshoogte. Dit is uit de steeltjes of worteltie- van planten vervaardigd, en van binnen met wol of plantenpluis belegd. Het bevat,. bij het eerste broedsel 5 tot 6, bg
het tweede veelal 4, blaauwachtig witte met enkele roodachtige, gedeeltelijk in het zwart of grgs trekkende vlekken bedekt.
. Met Fratertje. Frlnlllla aoaÜ.a.

In Groningen Barm en Graauwe barm genoemd.
GXIL., LINN., p. 917, nO. 68. - Fring.jlaviro8tris, LINN.,
p. 882, nO. 27. - TEMM., I, 368; 111, 262.-NozBM.en
SEl'P, IV, 889. - NAUH., pI. 122. - GOULD, pI. 192.BONAP. en SesLIs., Loxiens, pl. 50. - Linota montium, BONAP.
Geheele lengte 41". Vleugels 2!". Staart 2",
aan het einde ingesneden.
. Bek ze,er kQrt, wasgeel, de neusgate.nlQet
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stij ve borstelvedertjes bedekt. Pooten zwartach·
tig b r u in. Oogen donkerbruin.
Zeer kennelijk aan zijne eenvoudige kleuren.
Vederen der bovendeelen met breede geelbruine randen
en eene bruinzwarte lengtevlek in het midden, maar die
van de stuit, bij de oude mannnetju, ponceau·
r 0 0 d. Vleugel. en staartpennen bruinzwart, met geelbruin
gezoomd. l{eel, krop en zgden van het ligchaam lichtroa,
aan de zijden van den romp en krop met bruine lenpvlek.
ken. Overige onderdeelen rosachtig wit.
Het Fratertje bewoont in den zomer de noordelijke stre·
ken van Europa. Het broedt in het noordelijke Groot-Brit·
tanje en in het noordelijke Scandinavië. Het komt in bet
najaar, vooral in sommige jaren, in groote vlugten , nur
het gematigde Europa, waar het rondzwervende overwin·
tert. In Azië gaat het zuidelijk tot Klein-Azië. Zijn zang i.
aangenaam. Het nestelt in láge streken, tusschen struiken,
digt bij of op den grond. Het nest is met vederen en ha·
ren belegd. De eijeren hebben ongeveer dezelfde kleur als
die van bet Kneutje, maar zijn eeu weinig grooter.
Hea Bar8lsUsJe. Frlnlllla IInarÏa.

In Groningen 8teenharm, in Noord-Brabant en Noord·
-Holland Paame genoemd.

Der BergzeiBig. Le sizerin of ie caharet. The red-Pole.
LINN.,

p. 822, nO. 29.- Linaria ruhra,
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TB1I!I1., I. 378; 111. 267. NAulrI.• pI. 126.pI. 194. - AcantkiB linaria, KEYs. en Bus. BONAP. en BeBLBG.. Lonens. pI. 52.
Buitengewoon in grootte afwisselend. Geheele
lengte 4t tot 4t". Vleugels 2;\ tot 2{". Btaart 2
tot 'i'.
Neuagaten geheel door stijve vedertjes bedekt. Staart aan het einde ingesneden.
Bek wasgeel. in den zomer bruin. Pooten en oogen
donkerbruin.
Zee r ken nel ij k a a n . zijn e z war t e kin enk a rmijn r 0 0 dek r u i n. Vederen der overige bovendeelen met
rosachtige randen en eene zwarte lengtevlek in bet midden. Onderdeelen witachtig, maar op de zijden van den romp
in het licht rosbruine overgaande. en hier met zwarte lengtevlekken. Vleugels en staart donkerbruin. alle pennen en
vederen met bruingele of witachtige zoomen. die aan het
einde van de groote en middelste vleugeldekvederen een en
tamelijk breeden band vormen. Bij het mannetje zijn. in het
voorjaar en den zomer, de keel en krop, tot over de zijden
van de- bom en den romp, en zelfs de stnit bleek karmijnrood.
Het Barmsijsje bewoont in den zomer alle, binnen of
digtbij den Poolkring gelegene landen. en verbreidt zich
grootendeels in het najaar en den winter tot het voorjaar, in sommige jaren in buitengewone menigte, over de
gematigde Jtrek~n van het noordelijk halfrond, en dus ook

p. 591: -

GoULD.
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over ons land. Intusschen overwinteren ler ook velen ià'tneer
koude streken, b. v. in het'luidèlijke-Zweden en in IJ'.~
land. Het gaat in Azië zuidelijk tot Japan, in Noord·
Amerika tot in de noordelijke Vereenigde Staten, en in
Europa, ofschoon niet algemeen, tot in de heete streken
en zelfs tot in Egypte. Het nestelt menigvuldig in lJ.land;
even zoo in Scandinavië, maar slechts' noordelijk van
ongeveer 64°; werd echter ook broedende in Kurland, het
Reuzen· en Karpathische gebergte aa'ngetroft'en. Men heeft
gemeend, bij deze soort, rassen of bijsoorteD rte. moute.
onderscheiden. welke echter, daar er ta~ijke onderlinge
overgangen plaats hebben, moeijelijk te kenschetsen zijn.
De grootsten heeft men onder den naam van A.cant!.iI Boll-.
MUi afgescheiden; de kleinen, die fraaijer rood en 'op den
rug veel meer geelbruin zijn, onder dien van Linarta rufe..
eens. Deze vogels moet meu niet verwarren met eune andere, grootere en meer witachtige soort, Fring. eanuceu,
die Groenland bewoont. Het Barmsijsje houdt zich meestal
op elzen en berken op, welker zaden het gaarne ~t, en
langs welker takken het met veel behendigheid klimt. Voor
het overige voedt het zich met de zaden van allerlei planten. Zijn zang is zacht en onregelmatig. Het maakt zij ..
kunstig nest tusschen de takken van struiken, en legt 'ongeveer 4, groenachtig witte, roodbruin gestipte eg eren.
DE APPELVINKEN•. COCCOTHRAUSTES.

Men vereenigt onder dezen naam die grootere .oorten
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vogels, welke zeer krachtig van
maaksel zijn, en eenen buitengewoon dikken, nagenoeg tolvorm igen snavel hebben. Door dezen krach·
tigen snavel zijn z9 in staat de steen pitten van allerlei
Vlochten te verbrijzelen, welke hen, met andere zaden of
inBekten, tot voedsel verstrekken. Zij bewonen Amerik.a,
Europa, Noord- en Midden-Azië.
Men heeft in ons werelddeel, met zekerheid, slechts eene
100rt van dit geslacht waargenomen. Dit is
De AppelriDk. ~occot.ra""e8 vul.ärl8.

Ook IJikbek, en in Gelderland Kernbiter genoemd.
Der KernbeUaer. Le groa-bec. The Groa-Beak.

Zoogr., 11, p. 12, nO. 182. - Loma coccothraualel, LINN., P. 299, nO. 2. - TEMM., I, 844; 111, 258. Bun., Enl. 99, 100. - NOZEM. en SEPP, 11, 188. NAuM., pl. 114. ...:.... GOULD, pI. 199.
Geheele lengte 6!". Vleugels 8 IN. Staart 2", afgerond:
Zeer kennelijk aan de geheel afwijkende vorm
der bin n en Bt e g r 0 0 t e s I ag pen n en, die aan het
einde schopvormig verbreed en eenigzins gekronkeld zijn, en
de binnen vlag van achteren eene halvemaanvormige
die
in.nede hebben.
Bek in eIken leeftijd zwartachtig aan het einde: voor
PALL.,

aan
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het overige. in het ,najaar vlee,schkleu~~g; in,:~i't vQorj!WU'
licht, in den zomer dOJlker ,bl/lauwacJlt.itH in, het ~el~leu~
rige spelende. Oogen in het leven vuil ros6, ~" d~n d09~
parelkleurigj bij de jongen vuil witachtig grgs, naar dl!Q
buitenrand in het bruine overgaande. Pooten vuil vlee8C~kleurig.
_
Oud mannetje: Bovenkop , wangen en stuit roe"tg~l, op
het achterhoofd donkerder. Teugels, keel en ,buitenhelft der
vleugels zwart, laatstgenoemde naar binnen in hetv~olette
en groene spelende. Middelste dekvederen der vleugels wit,
maar de grooten grootendeels roestbruin. Hals ,van achteren
en aan de zijden pal'elgrgs. Mantel zwartachtig ,roodbruin.
Krop, borst en zijden van den romp. vaal rosachtig rosé·
kleurig. Achterbuik en onderdekveder,e,n van den ~art wit.
Staartpennen zwart. de buitenste op de laatste helft, de
binnenste op het laatste vierde wit.
Oud wijfje: Valer van kleur daJl het oude mannetje en
het midden der slagpennen grijsachtig.
Jong: Bovendeelen, wangen en keel bruinachtig geel Overige onderdeelen witachtig. De vederen van de borst en de zijden van den romp aan het einde met eene bruine dWlU:Svlek.
De Appelvink bewoont het warme en gematigde Eluopa,
. gaat in Scandinavië noordelgk. tot in Lapmarken. en wordt
ook in Klein-Azië, in het gematigde Siber.ië. szelfa in Japan aangetroffen. In ons land werd hij in Gelderland broedende, in de overige provinciën. vooral in het najaat, slechts
op den doortrek, en wel in, zeer ldeinen, getale waarge·
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nomen. De in de meer koudere streken levende voorwerpen
begeven zich, gedeeltelijk, in het gure saizoen, in de meer
gematigde luchtstreken; maar velen overwinteren ook, zelfs
in Scandinavië. Hg houdt zich', met uitzondering der sparrebosschen, in bosschen en zelfs in tuinen op, en verlaat
de boomen zeer zelden. Hij is voorzichtig en schuW'. Zijn
zang bestaat uit velerlei, juist niet' zeer aangename klanken.,
Rij voedt zich met velerlei zaden, de pitten van vmchten,
eet jonge doperwten en in het voorjaar ook iniekten. Hij
ia zeer graag op kersen, eet echter van deze vmcht slechts
den inhoud van de pit, welke hij met zijnen krachtigen
bek gemakkelijk verbrijzelt. Zijn nest, hetgeen men op boomen vindt, rust op drooge takjes, en vormt eenen halfkogelvormigen nap, gemaakt uit steeltjes en worteltjes van
allerlei kruiden, uit grasblaadjes , mos en korstmos, en is
van binnen met wol belegd. Het bevat 8 tot 5, groenachtig grijze met bruin gevlekte eijereD.
DE GOUDVINKEN. PYRRHULA..

De Goud vinken hebben eenen zeer kor ten, dik ken,
kegelvormigen, aan de punt echter veelal een weinig
afwaarts gekromden snavel. Hun staart is gewoonlijk min of meer verlengd, en de 0 eusgaten zijn
meeatal met borsteltjes bezet.
De 800r~n van dit !geslacht wijken omlerling niet zelden
veelvuldig af.
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TBKK., I, 338; lIl, 248. LoM pyrrAula, LUIM., p.
.800, nO. 4. - Bupp., En1. 145. -,- NOZEII. en Sur., U,
133. - NAuM., pl. 111. - GOULD, pi. 209.
Geheele lengte 6!". Vleugels 8i". Staart ij',
aan het einde nagenoeg regt.
Bek zwart. Oogen en pooten donkerbruin.
.
In eIken leef tij d te herkenn en aan den seer
breeden, grijsachtig witten eindzoom der groote
vleugeldekvederen, de witte Ituit, het zwarte
gezigt en den zwarten bovenkop.
Oud mannetje: Bovenkop , teugels en van deze een band
om den Inavel, zwart. .Wangen en onderdeelen. tot aan dea
achterbuik even als eene vlek aan de laatste kleine slag·
pen, licht ponceau rood. .Achterbliik, onderdekvederen van
den staart en de stuit wit. Achterhals , bovenrug , schoudervederen en de kleine en middelste vleugeldekvederen graauw.
Groote vleugeldekvederen blaauwzwart, aan het laatste derde
gtijaachtig wit. Slag. en staartpennen, de bovendekvederen
van den staart, zwart met staalblaauwen weêrschijn.
Oud wijfje en jong: Zoo als bet oude mannetje, mur
de fraaije roode tinten door een vaal bruinroodachtig grij.
vervangen.
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Meli kan rJlij 'de EBl'C)peesché' 'voorwerpen van deze soort
eeD grootèr en een kleiner ras onderscheiden: Het 'kléinere
l1M ,schijnt 'meer glgemeen' 'in' de weiltelijke, het grootere in
, de oostelijke helft' van Europa 'voor te komen. Ten minste
behooren de bij ons, in Duitachland en het Oostelijke Europa vdorkomende voorwerpen tot het grooteré ras j terwijl
dè Goudvinken, die het·, gelleele jaar dbor' in Engéland
waargenomen worden, en die men gewoonlijk in Frankrijk
en zelf. in België aantreft, tot het klêinere ras behooren:
Somtijd. komen in~U88cheil . ook vlugteIi van het grootere
ra naar België en Frankrijk, en van' het kleinere ras tot
OD8 eD Daar Duitschland. Het eerstgenoemde draagt bij de
nieuwere Fransche sèhrijvers den naam van P. COCciMt.I; het
tweede, onze P. wlgärÏ8 minor, dien van P. ""lgäria. Dit
kleine ras toont de volgende verhoudingen: Geheele lengte 51". Vleugels 4". Staart 2!-". De oude mannetjes
f&Il dit ras hebben het grijs ailn den rug niet zelden met
ponceau-rood gemengd.
De Goudvink broedt in Scaodinarië, het noordelijke Rusland, in de bosschen van het NassanBche, in de Pyreneën
en vele streken van Frankrijk, in Groot-Brittanje, in het
Munsterland , en' volgens' NozEM.u, zelfs in Gelderland. Hg
verbreidt zich in het najaar, in vlugten van twintig tot dertig stukS, over het geheele gematigde Europa en dus ook óver
ons land, zwerft gedurende den winter rond, en trekt in het
voorjaar terug. Hij wordt ook in .Siberië aangetroffen. De
<toudvink van' J.apan,Pyrrk.""lgäril miätiiliB, heeft oage-
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veer de grootte van ons kleinere ras" maar de , rOOde vlek
aan de laatste. slagpen ohtbreekt, en de onderdeelen worden
slechts onvolkomen bruinroodachtig en laten de grijze grondkleur steeds doorschijnen. De Goudvink houdt zich in bos·
schen op. Zijn zang is eenigzins schor, juist niet aangenaam, en de vogel laat hem veelal . onder het maken van
allerlei gebareIl hooren, De· lokstem daarentegen · bestaat in
zachte, melaneholische, maar fraaije en fluitende toon en. Hij
leert, wanneer hij jong opgevoed wordt, den zang van au..
dere vogels of kleine muzijltstukjel nafluiten, bootst echter
ook allerlei wanklanken na ,wesbalve men zorg moet· dra;
gen, dat hij die niet te hooren komt. Hij voedt zich met llet
zaad van verscheidene planten en vooral de pitten van' beziën.
Hij maakt zijn nest op kleine hoomen, ter hoogte van 6
tot 20 voet. Het is uit worteltjes van plante1l, grauteeltjes
enz. vervaardigd, van binnen met haren of wol belegd, en
rust op eene onderlaag van fijne takjes. De naar evenredigheid
kleine eijeren zijn glanzig blaauwachtig .groen, . met .paa....
achtige en donker roodbruine stippen en vlekjes.

DE KRUISBEKKEN. LOXIA.
De Kruisbekken zijn gekenschetst door hunne plo m pe,
krachtige vormen; korte pooten; door een en krach·
tigen bek, wiens beide kak e n veelal aan de punt, k ru i·
seIings oV.er elkander: gekro,md. zijn; door bnnne bij
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de oude maunetjes fraai roode kleuren; door hun
oponthoud in sparrebosschen, en door dat hun
voedsel vooroamelgk in het zaad va n 8 parreboomen
bestaat.
De jongen zijn geelachtig grgsbruin van kleur met zwartachtige overlangsche vlekken. Bij de oude wijfjes zgn deze
vlekken onduidelgk, en hare kleur trekt meer in het geelof groenachtige. B§ den overgang tot het volmaakte kleed
der mannetjes begint de hoofdkleur van het jeugdig kleed
allengs in het gele, en vervolgens in het roodgele, geelroode en eindelgk in het ponceau- of aalbeziënrood over te
gaan. Zij bewonen de koude gematigde streken van het
noordelijk halfrond en broeden veelal reeds in December,
.lauDarg en Fehruarg. Hunne eijeren bieden bg eene en dezelfde soort allerlei afwijkingen In grootte aan.
Men heeft in ons werelddeel drie soorten van echte
Kruisbekken, dat is te zeggen, wier kaken elkair overkrui8en, waargenomen; zij werden ook in ons land aangetroffen.
Bij eenige andere soorten is de bek niet gebuisd, maar
eenvoudig gekrolll1l. Eene dezer Lotria (Cor!jtkua) enucleätor,
bewoont ons werelddeel, maar werd tot nog toe niet in ons
rijk aangetroffen. Zij is nagenoeg zoo groot als een Spreeuw,
broedt binnen of digt bij den noord Poolkring rondom het
geheele noordelijke halfrond, en komt in den winter van
tijd tot tijd in het gematigde Europa.
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BEeusT., Ornith., Taschenbuch, IJ p. 106. - TE_., I,
825 i IJl, 242. - BONAP. en SCULEG., Loxiens, pI. 1. NAUM., pI. 109. - GOULD, pl. 201.
Gehee Ie lengte 7". Vleugels St". Staart 21".
Bek donker hoornkleurig. Pooten donker bruingrijs. OogeD
bruin.
De grootste van alle soorten van Kr.uisbekku,
en hieraan gemakkelijk te herkennen.
Jong: Grijsbruin, in het geelachtige trekkende, vooral op
den r~mp, maar. zeer d.onker op de. vl.~ug~ls en den •.~
De kleine vederen ~et zwartac~tige lengtevlek~en. Onder·
f,lekvederen van den sta~t ;m.et ",,~te ~Il.dep, .'
.
: Oud wijfje: . Hoofdkleur van de klei~e veclere~.,. beltal'lI
de onderdek vederen .van den stl:\&rt. ol ij fgeçl .. :Vlellg~8 en.
8~rtpennen zwartbruin, met geelachtige zoomen.
Qud mannetje: Pennen en vederen va~ de vlqugels, "taart·
pennen en groote bovendekve~ere~ van den sta.rt Iwart~
bruin. met licht roodbruine zoom,en. Onderdek vederen van
den staart met breede witte z;oomen en in het midden zwart.
Alle overige kleine vederen fraai. aalbeziënrood.
Deze 800rt bewoont de sparrebosschen van Scandinavië
en in het algemeen de noordelijke en middelste oosteliJke
helft van Europa. In de overige landen van dit wereld·
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deel, b. v. Belgiê, Frankrijk, Groot-Brittanje, OOI rijk enz.

wordt hi .lechts zeer enkel, wanneer hg na den broedtijd
rondzwerft, waargenomen. In Denemarken wordt hg :daarentegen jaarlgks van Augustus tot het voorjaar rondzwer..
vende aangetroffen. Hij voedt zich, even als de overige soorten, vooral in den broedtijd, met het zaad der sparreboo..
menj op zijne togten echter eet hij, als de andere soorten, ook de zaden van andere boomen, b. v. van populieren en ook van kruiden. Zijn zang is eenigzins schor, maar
niet onaangenaam. Men vindt zijn nest in December en
Januarij, en later in April, Mei en J unij, zeer hoog op
aparreboomen. Het is uit drooge takjes van deze boomen
en korstmos digt ineen geweven J en bevat 8 tot 4, witachtige, met vlekjes en stippen van allerlei donkere kleuren
geteekende eg eren.

De Kruisbek. Loxla eunlrostra.
In Groningen Kruisvink en Kruiskanarie genoemd.

Der Kreuiz8cknabel. Le bec croi8é. Tke Cro88-Bill.
p. 299, nO. 1. - TsM'M'., I, 828 j lIl, 242. -Bun., Ent 218. - NoZEM'. en SEPP, lIl, 221. - NA.uM'.,
pI. 110. - GOl1LD, pI. 202. - BONA.P. en SCBLEG'J ~oxiens ,
pI.2,3en4.
LINN.,
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Geheele lengte 5!". Vlengels 31". Staart !t".
Onderlinge verhouding der deelen en kleuren
volmaakt als bij de voorgaande soort, maar de
bek naar evenredigheid een weinig meer gerekt
en met langere pu n ten.
'De groote en middelste dekvederen der vleugels hebben
somtijds aan het einde min of meer breede, lichte, zelr.
roodachtige zoomen (LoIJia rubrifasciäta, BRBBM.).
De Kruisbek bewoont geheel Europa tot de IJszee toe,
en ook Siberië en Japan. Hij is in ons werelddeel de gemeenste en meest algemeene verbreide soort. Hij zwerft na
den broedtijd, dikwijls reeds in den nazomer, tot in den
winter of zelfs later, in kleine troepen rond, en wordt alsdan jaarlijks, somtijds in aanzienlijken getale, in ons rijk
aangetroffen, vooral in pijnbosschen en ook op populieren.
Het uithalen der zaden nit de pijnappels geschiedt veelal
zoo stil, dD:t men, zelfs, wanneer eentro!3P,~van deze vogels
op lageboomen daarmede bezig is, op hunne tegenwoordig.
heid slechts doo.r ~et vallen der pgnapp,els opmerk.aa~ gemaakt wordt. De zang is onregelmatig, maar niet onaange·
naam. Deze v:o~elnestelt. reeds in December en Jaquarg,
maar ook later van Maart tot Jung. Het nest staat op pijn·
boom en , veelal zeer hoog; in het Karpathische gebergte
vindt men het echter veelal op hoompjes, slechts eenige
voeten hoven den grond. Het bevat gewoonlgk 3 eg eren ,
welke' op die van de voorgaande soort gelijken, maar kleiner zijn.
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Be WUbaD.dlle Io'1Ibbek. Lo~ blf'ascläta.

DE SELYS LONGCHAMPS, }'aune beIge, p. 76, nO. 68, pI.
4, fig. 2. - BONAP. en SCHLEG., Loxiens, pI. 8.
Geb eele lengte 5-1". Vleugels 3t to t 3l". Staa rt

2t1l'.

Gebeel als de gewone Kruisbek, maar de teenen en'vleugels korter, en de groote en middelste dekvederen der vleugels, in eIken leeftijd, aan bet einde van eenen breeden witten
zo 0 m v oorzi en.
Deze soort bewoont bet noordelijke Rusland en Siberië.
Zij werd bij Arcbangel , in de maand J ulij in kleine troepen, menigvuldig waargenomen. Haar stemgeluid is scherper dan dat van onzen Kruisbek. Zij verlaat, in sommige
jaren, zoo als dit b. v. in 1826 tot 1827, in 1845 tot 1846
en in 1849 tot 1850 bet geval was, haar gewoon verblijf.
en verbreidt zicb alsdan over de overige deel en van het
noordelijke en Midden-Europa, om die in bet voorjaar weder te verlateu. Het was in Februarij 1846, dat ook eenige
voorwerpen van deze soort bij Utrecht gevangen werden.
DE HOENDERVOGELS. GALLÏNAE.

Tot deze Orde behooren onze Hoenders met de Fazanten,'
23
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Patrijzen, Korhoenders, Paauwen, Kalkoenen, Duiven enz.
Zij zijn krachtig van maaksel; hebben veelal
korte, breede en afgeronde vleugels; een en breeden s ta art, die niet zelden uit meer dan twaalf pennen
is zamengesteld; eenen kor ten veelal tamelijk krachtigeu
en ftaauw gekromden bek, die bij sommigen aan den wortel met eene weeke huid bekleed is; kr ach tig e, midd~l
matige of korte p oot en, wier sc hen k e Is steeds, wier
voetwortel somtijds, in het tegenovergestelde geval echter
van voren meestal met eene of twee rijen schilden, met vederen bedekt zijn; teenen, allen met veelal st 0 m peen
wei n i g gek rom den a g e Is gewapend, en in den regel
vier in getal, van welke er drie naar voren gekeerd zijn en niet
zelden span vliezen vertoonen, terwijl de achterste, behalve
bij de Duiven, een weinig hooger geplaatst is dan de overigen; eenen kro p , waarin het voedsel al vorens het in
de maag komt, tot eene soort van brei geweekt wordt, en
eene spi er m a a g, waarin de nog overgeblevene harde dealen fijn gewreven worden. Zij voeden zich voornamelijk met
zaden, vruchten en de maskers van insekten. Velen leven
in veelwijverij, en gezellig. De Duiven nestelen in den regel
op boomen en leggen slechts twee eg eren. De meeste overigen broeden op den grond, leggen een aanzienlijk getal
eijeren, en de jongen verlaten het nest niet zelden korten
tijd na hunne geboorte. Zij zijn over den geheelen aardbol
verbreid.
De soorten, welke in ons land in den wilden staat aan-
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getroffen worden, behooren slechts tot drie hoofdgeslachten.
Eenige soorten zoo als ons Hoen, de Fazant, Paauw, Kalkoen, Parelhoen, zijn bij ons nit den vreemde ingevoerd,
en oDder dezen komt slechts de Fazant, zoo als men weet,
als verwilderde vogel voor.
DE PATRUZEN. PERDIX.

De Patrijzen, van welke onze Patrijs en onze Kwartel
tot voorbeeld kunnen dienen, zijn krachtig en ineengedrongen van gestalte; hunne vleugels zijn kort en afgerond; de staart is kort en wordt meestal hangen de
gedragen; de zijdelingsche neusgaten zijn gedeeltelijk door
een schubachtig vlies overdekt; de voetwortels zijn bij de
mannetjes veelal met een knobbeltje of met één, zelfs twee
sporen gewapend. Zij bewonen de gematigde en heete luchtstreken der geheele wereld, worden echter in Amerika slechts
in kleinen getale aangetroffen.
Wij hebben in ons land niet meer dan twee soorten van
dit geslacht, te weten de Patrijs en de Kwartel. ln het
overige Europa komen nog voor:
1. .De Roode patrijs, Perdi:r: rubra, BRISS. Grootte van
den gewonen Patrijs: bek en pooten rood; bovendeelen
roodachtig graauw; achterhals kastanjebruin; wangen en
keel wit met eenen zwarten band omzoomd i krop en zijden
van den hals met zwarte vlekken; borst licht graauwblaauw,
op de zgden met zwarte dwarsbanden. Bewoont Frankrijk,
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Spanje en Madera, komt in vIngten somtijds tot bij Maïnl
voor. In Engeland ingevoerd en verwilderd.
2. ]Je Steenpatrij, , Perdw ,uat'ïliB, KEYER en wou of P.
graeca J BRUS. Een weinig grooter dan de Roode patrijs, en
van dezen vooral onde1'8cheiden door zijne blaauwgraauwe
hoofdkleur, het gebrek aan zwarte vlekken achter den keel·
band, een roestgele borst en buik, en zwarte en geelachtige dwarsbanden aan de zijden van den romp. Bewoont
rotsachtige streken van het heete Europa, uoordelijk tot het
Begersche hoog. gebergte en de Karpathen , komt ook in
Klein-Azië en Nipaul (P. chukar) voor.
8. ]Je RotBpatrij., P. petro,a, LATB. In het algemeen ala
de beide voorgaande soorten, maar zeer in het oog vallend
door een kastanjebruin, met witte vlekjes bezet veld aan
weêrszijde van den boven hals. Gemeen op de meeste eilan·
den der Middellandsche zee, in Spanje en Algiers.
4. Perdix francolïnw, LA. TB. Grootte van onzen PatrijL
Het mannetje met één of twee groote sporen aan den voetwortel; kop, hals en onderdeelen zwart, op de zijden van
de borst met eironde, witte vlekken, en aan weêrszijde van
den kop met eene overlangsche, breede, witte streep, en een
breed en roodbruinen ring om den hals. Bewoont de eilanden
Sicilië en Candia, komt ook in Bengalen voor.
5. Perdw (PetraogaUw) caspla, van den Kaukasus. Grooter dan een zware Haan.
6. De Snip-kwartel. ~ 'Y1vat'ïca, of andalwtclJ, ook
HemipoáïUl genoemd. Zonder achterteen en kleiner dan
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een Kwartel. Bewoont Andalusië, het zuidelijke Sicilië en
Algien.

Be paVU_. Perdlx elaërea.
Ook Veldhoen of door de jagers eenvoudig Hoen
genoemd.

DfU &bh.. La perdril:. Tl&e Partridge.
BaIss., Ornith., I, p. 219, nO. 1. - Tetrao perdiM, LINN.,
p. 276, nO. 13. - TEKK., 11, 488; IV, 834. - NOZEM.
en SUP, 11, 185, 2 platen. - NAl1K., pI. 163. - GOl1LD,
pI. 262. - Starna cinerea, BONAP.
Geheele lengte 11". Vleugels 6". Staart 21-".
Bek leikleurig bruin, aan het einde olijfbruin. Oogen
donkerbruin. Oogkring en de huid daarachter naakt, met fijne
wratjes en rood van kleur. Pooten roodachtig lichtgrijs, bii
de ouden meer loodkleurig.
Zee r ken nel ij k a a n zijn e g r oot tee n kIe ure n.
Voorhoofd , wangen, keel en eena. lange oogstreep vaal
roestkleurig. Onderdeel en lichtgrijs, met zeer fijne gegolfde
zwarte dwaralijnen, maar de zijden van den romp met licht
roodbruine dwarsbanden , die naar achteren door lange, witte
achachtstrepen afgebroken worden: bij bet wijfje echter,
hetwelk ook in het algemeen minder zuivere tinten heeft,
i. de borst in het midden wit; bij bet mannetje met eene
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groote kastanjebruine hoeryzervormige vlek. Grondkleur der
bovendeelen grijs, met roodbruine hoekige dWarBstrepen;
maar de vleugels met fijne: gegolfde, zwartbruine lijnen en
lange I witte schachtstrepen , en de groote slagpennen bruin·
achtig zwart, met bleek rosse dwarsvlekken. Staartpen.
nen rosbruin; maar de middelste allengs in het grijs.
achtige overgaande en met fijne zwarte dwarse golflijnen.
De zeer jongen zijn vaal geelachtig, op de bovendeelen met
bruin gevlekt; later grijsachtig, met geelachtige lange schacht·
strepen.
De Patrijs is bij ,ons te lande, even als in het grootste
gedeelte v,an Europa een zeer gemeene vogel. Intusschen
broedt hij in Scandinavië niet verder noordelijk dan tot
den 61°, op welke breedte de Sneeuwhoenders beginnen
zijne plaats te vervangen, en is hij in het znidelijke veel min·
der algemeen dan in Midden-Europa. Hij komt ook in
het gematigde westelijke Azië voor. De jagers hebben gemeent, verscbeidene soorten van Patrijzen te moeten onder·
scheiden, die zij Trekpatrijzen (Perdi3J damaacëna) en Bergpatrijzen (Perdi3J montäna) noemden, welke echter slechts in
de verbeelding en niet in de natuur bestaan. De Trekpatrijzen zijn jonge vogels, 'welke, tot min of meer aanzienlijke vlugten vereenigd, uit gebrek aan voedsel, zich in
sommige jaren op aanzienlijke afstanden van hunne geboorteplaats verwijderen, en waarschijnlijk op hunne nieuwe verblijfplaatsen nieuwe kolonien stichten. De Bergpatrijzen, welke
slechts in sommige streken van het binnenland, b. v. in
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het "Westerwald" gevonden worden, zegt men een WelD1g
kleiner dan de onzen, maar overigens in geenen deele daar·
van verschillend te zijn. De Patrijs is een standvogel, die
zich bij voorkeur op graanvelden , of in het algemeen in
het bouwland, op drooge weilanden of andere vlakten, in
het lage hout en op de duinen ophoudt. Hij loopt zeer
goed, houdt zich bij gevaar. op den grond gedrukt, schuil;
vliegt echter, vooral bij stormachtig weder. weldra op, en
zoekt zijn heil in de vlugt. Het oprijzen is, wanneer het
bij gevaar plotseling geschiedt, zoo als bij vele Hoender· en
ook bij andere vogels, zelfs bij de Houtsnip, door de schielijke
vleugelslagen, met veel gédruisch vergezeld; wanneer zij
echter vrijwillig oprijzen, is dit even min het geval als in
de verdere vlugt De Patrijzen leven in Monogamie, en
bet schijnt zelfs, dat de wijfjes steeds minder talrijk zijn
dan de mannetjes. Zij voeden zich met granen en allerlei
andere zaden, ook met de knoppen van planten, met insekten en zelfs met beziën. Zij paren vroeg in het jaar,
en er hebben alsdan tusschen de mannetjes, om de keus
van een wijfj~, veelal hevige vechtpartijen plaats. Men hoort
in dezen tijd vooral, gewoonlijk 's morgens en 's avonds
de ver klinkende stem der mannetjes. Zij nestelen op den
grond. Het nest bestaat in eene eenvoudige uitholing, waarin
drooge grashalmen gelegd zijn. Het mannetje houdt op
eenigen afstand van het nest de wacht, en waarschuwt bij gevaar het wijfje. hetwelk alsdan het nest loopende verlaat,
eD eerst, nadat het op zekeren afstand gekomen is,
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opv~iegt.

Het wijfje legt in de tweede helft van April, oCin
Mei, dagelijks één ei. Ieder nest bevat er veelal 10 tot
12, somtijds, maar waarschijnlijk alléén dan, wanneer, zoo
als dit bij vele vogels plaats heeft, meer dan één wijfje hare
eijeren in één nest legt, tot 20 en zelfs meer. De eijeren
zijn eenkleurig, groenachtig lichtgrijs. De broedtijd duurt
3 weken. De jongen verlaten het nest kort na hunne p
boorte en worden door de ouden dadelijk naar mierenhoopen
gebragt , wier zoogenaamde eijeren hun tot eerste voedsel
verstrekken. Zij zijn zeer gevoelig voor koel, vochtig weder;
verliezen dan, dikwijls in weinige dagen, aUe hunne levenskrachten; ko~en echter, al schijnen zij nagenoeg levenloos
te zijn, weldra weder bij, wanneer zij verwarmd worden, en
weder aan het eten kunnen gaan. De jagt op de Patrijzen
en de smaak van dit wild zijn bij iedereen bekend.
De K.wanel. PerdJI eotarnlx.

Ook Wachtel en Kwakkel genoemd.
lJie Wachtel. La caille. Tke QuaiZ.
LATBAM. Ind. om.,
nia:, LINN., p. 278,
Ordo avium, p. 115,
NOZEM. en SEn, 11,
pI. 268.

11, p. 651, nO. 28. - Tetrao cotur·
nO. 20. - Coturnia: fJulgiirU, KUil",
n°. 1. - TEMM., 11, 491; IV. 334.148. - NAUM., pI. 166. - GOULD,
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Geheele lengte 7". Vlengels 4". Staart Ir'.
Bek vleeschkleurig, maar van voren bruin. Oogen licht
bruin, in het geelroode trekkende. Pooten bleek vieeschkleurig.
Gemakkelijk te herkennen onder de inheemsche Hoendervogels aan zijne geringe grootte
en kleur.
Bovendeelen grijsachtig ros, met smalle en breede zwarte
dwars banden en lansvormige, rosachtig witte schachtvlekkenj
behalve dat, eene lichte streep langs het midden van den
bovenkop en nek, en eene aan weêrszijde boven en achter
het oog. Onderdeelen rosachtig wit, op de borst en zijden
meer ros. zwart gevlekt en met lichte -schachtvlekken als
op de bovendeelen. Keel bij het wijfje en de jongen wit.
bij het oude mannetje min of meer donker roodachtig brnin ,
van achteren door eenen witachtigen band begrensd, die
wederom door eene rij zwarte vlekken omzoomd is.
De Kwartel is over het geheele gematigde en warme
Europa en een groot gedeelte van het gematigde westelijke
Azië tot Dekan verbreid. Hij bewoont ook, het geheelejaar
door, Noord-Afrika. In Europa gaat hij noordelijk slechts
tot het znidelijke Scandinavië. Hij is, in het gematigde
Europa, een trekvogel, die. tot buitengewoon groote vlugten
vereenigd. over de Middellandsche zee zich naar Afrika
begeeft. Velen overwinteren echter ook op Sardinië of in
het znidelijke Europa in het algemeen j somtijds blijven
enkele familiën tot J annarij toe in Midden - Europa,

Digitized by

Google

862
graven, wanneer er veel sneeuw is gevallen, even als de
Patrijzen en Sneeuwhoenderen, gaten daarin, om er over
dag in te liggen, en zoek eu haar voedsel, door de sneeuw
weg te krabben. De Kwartel wordt in den broedtijd in ons
geheel land, màar in vele streken in kleinen getale aangetroffen. Hij houdt zich voornamelijk in het hooiland en op
graanvelden op. Hij vertrekt veelal reeds tegen September
en komt eerst in het begin van Mei terug. Hij houdt zich,
zooveel hij kan, schuil, loopt zeer behendig, en vliegt snel
even als de Patrijs, maar gewoonlijk slechts eenige voeten
of op manshoogte van den grond. Zijne stem is algemeen
bekend. Velen zijn van meening, dat de Kwartel in Polygamie leeft; intusschen ontmoet men ze veelal gepaard eD,
zoo als de Patrijzen, in Monogamie levende. De mannetjes
vechten met woede en dikwijls nog tot in de maand Jung
om het bezit der wijfjes. Men vindt hun nest, even als dat
van den Spriet, dikwijls eerst in de maand Jnlij. Het bestaat
uit eene met drooge grashalmen belegde uitholing in den
grond. De eijeren 8 tot 12, zelfs tot 16 in getale, zijn naar
evenredigheid groot, glad, glanzig, licht olijfbruin-geel, met
zwartbruine groote vlekken en stippen als bezaaid. Zij worden door het wijfje in 18 tot 20 dagen uitgebroed, en de
jongen verlaten het nest, zoodra zij uit het ei komen.

DE RUIGPOOTHOENDERS. TETRAO.
Deze familie bevat de soorten, wier v 0 e t wor t e la en
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som tij ds ook de teen en geheel of grootendeels met
vederen bedekt zijn.
Wij hebben· in ons land slechts eene soört van deze
familie, te weten het Korhoen.
In het overige Europa worden nog aangetroffen:
1. de Auerhah:n der Duitschers (Tetrao urogallw, LINN.).
De grootste Hoendervogel van ons werelddeel, ongeveer
drie voet lang, met eenen afgeronden staart, en het onde
mannetje blaauwzwart, het wijfje veel kleiner en de hoofdkleur roestbruin. Bewoont Scandinavië noordelijk tot 69° j
het noordelijke en Midden-Rusland, en het zuidelijke en
Midden-Duitschland. In Groot-Brittanje vroeger aanwezig,
maar uitgeroeid, en eerst in nieuwere tijden wederom ingevoerd.
2. het HazelA'Ukn der Duitschera, la gélinotte der Franschen (Tetrao hOnaa&'a, LINN.). Voetwortels slechts tot op de
helft met vederen bedekt Grooter dan onze Patrijs, en met
eene zwarte keel. Over het grootste gedeelte van Europa
tot Schotland en Scandinavië verbreid. Deze soort zou in
Groningen en in het Groesbeeksche bosch bij Nijmegen
waargenomen zijn.
8 en 4. de beide soorten van Sneeuwhoenders, Tetrao
lagopw, LINN. of Lagopw mutw, MONT. of alpinw, NILSS.
en T. albw, GMEL. of salicëti, TBMM'. Maaksel der Korhoenders, maar met eenen korten achterteen en geheel met
vederen bekleede teenenj eerstgenoemde soort, Ptarmigan
genoemd, heeft ongeveer de grootte van eenen Patrijs,· is in
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den winter wit, met zwarte staartpennen en teugel.; iu
den zomer, met uitzondering der witte vleugels, grootendeels bruin of geelachtig. Bewoont de N oord-Poollanden
tot Scandinavië en het noordelijke Groot-Brittanje; komt
echter ook op de Alpen van Midden-Europa en Perzië voor.
De tweede soort heeft zeer veel overeenkomst met de eente,
is echter grooter, de zwarte oogstreep ontbreekt, en de
hoofdkleur in het zomerkleed i. roodbruin. Zij bewoont Si·
berië, Finland en de lagere gedeelten der bergstreken 'f&II
Seandinavië. De Grouae der Engelschen, (T.lagoptU ICOtlCtU)
die de met heidekruid bedekte vlakten van het Schotache
bergland bewoont, onderscheidt zich van deze 800rt slechts
daardoor, dat haar winterkleed onvolmaakt is, of in andere
woorden, dat het slecht8 weinig wit heeft.
5 en 6. twee soorten van Zandhoenderl (Pleroelel). Zij doen
door· hunne gestalte en grootte aan de Duiven denkea.
Zij hebben, zoo als de Sneeuwhoenders, den geheelea
voetwortel en ook de teen en , met vederen bedekt; maar
hunne vleugels zun zeer puntig, de staart is wigvormig ea
niet zelden zeer verlengd; zij hebben korte teenen, de achterteen is hoog geplaatst en ontbreekt somtijds geheel en
al; hunne hoofdkleur is bruingeel, en zij bewonen drooge,
zandachtige of woeste streken. Eene dezer, PIer. arenari'u,
TIMM., heeft eenen zwarten buik en zwarten smallen kraag
over de borst. Bewoont het zuid-oostelijke Europa en Algien.
Toevallig in Duitschland. De tweede, PI".. alcI&ata, GIIBL. of
.tcri.." TEMM., heeft het middenpaar staartpennen zeer amal
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en dubbel zoo lang als de overigen. Bewoont het heete
Europa en Algiers. Men voert ook als eene Europeesche soort
aan: PIer. (SyrrAapte8) parad0r4u8, uit de woestijnen vau het
westelijke Midden-Azië, en binnen de grenzen van het warme
Oostelijke Rusland waargenomen. Zij heeft geen achterteen
en hare twee middelste staartpennen, e,en als de twee eerste
slagpennen zijn tot groote draden verlengd. Zij is ook kleiner dan de beide voorgaanden , en niet grooter dan eene
Tortelduif.

Ook Moer- en Berkhoen genoemd.

Du Birkhuhn. Le petit cag de bruyère. The black

Gr~U8e.

LutM., p. 274, nO. 2. - Lyrürw tetN, SWAINS. - Bun.,
Enl. 172, 178. - TBMM., II, 460; IV, 820. - NOZEM.
en Snp, II, 166, 2 platen. NAuM., pI. 157. - GOULD,
pI. 250.
Mannetje: Geheele lengte 20". Vleugels 9}".
Staart 7".- Wijfje: Geheele lengte 16". Vleugels

8iN • Staart 4".
Hoofdkenmerk: de staart, die bij het wijfje zeer
weinig, bij bet mannetje diep in het midden ingesneden is,
eD wel zoo, dat de vier paren buiten-staartpennen allengs-
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kens iD lengte toeDemeD eD halvemaanswijze naar vorea
gekromd ZijD, waardoor de staart eeDe liervormige gedaante
verkrijgt
Bek zwart. PooteD hoornkleurig. OogeD donkerhruin. B0ven het oog eene naakte hoogroode streep met fijDe wratjes, die bij het manDetje tot een hooge kam opzwelt
Oud maDnetje: Kop, hals, krop en rug zwart staalblaauw. Onderdebederen van den staart, en de kleiDe
slagpennen aan de wortelhelft en de pnnt wit Groote slagpennen bruin met bruinachtig witte schachten. Alle overige
deelen bruiuzwart, min of meer met blaauwachtigen weêrschijn.
Wijfje en de jongen: Roestkleurig, met zwarte en, behalve dezeu op de onderzijde, met vaal witachtige golvende
dwarse vlekken of banden. De geheel oude wijfjes nemen
somtijds, zoo als dit ook met vele andere Hoendervogels het
geval is, het kleed der oude mannetjes aan.
Deze fraaije vogel bewoont het gematigde Europa tot
Siberië eu gaat uoordelijk tot Schotland en het zuidelijke
Scandinavië. Zijn geliefkoosde verblijfplaats zijn streken, die .
met hoog heidekruid bedekt zijn, vooral waar berken-boomeD of boschjea voorkomeD: hij is derhalve zeer gemeen in
vele streken vaD Rusland eD in Schotland. In aDdere heide-BtrekeD, b. v. iD JutlaDd, in het OldeDburgsche. in MUD.terland, is hij, door het bebouweo of afbraDdeD der heide,
vervolgen door vossen of verwilderde katteD thaoB ook zeldsamer dan vroeger, en zal er, sonder een opzettelijk toezig&,
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waarschijnlijk met der tijd geheel uitgeroeid worden. In
ons land is hij beperkt tot de Overijsselsche, Drentscbe, Groningsche en andere nabij liggende heidegronden. Hij houdt zich
daar op eenzame plaatsen op, welke met hoog heidekruid
begroeid zijn, waarin hij zich verschuilt. Hij is een standvogel. Hij is schuw, loopt en vliegt zeer goed, en zet ,zich,
waar boom en zijn, dikwijls op takken, ook om er te slapen.
Zijn stemgeluid is fluitend. Hij voedt zich volgens het jaargetijde met de knoppen of jonge bladen van allerlei planten, met insekten en derzelver maskers, met zaden en beziën.
De paringstijd duurt van half Maart tot Mei. De mannetjes
vechten, zoo als de meeste Hoendervogels, hevig om het
bezit hunner wijfjes. Men vindt de eijeren, in Mei, in eene
in den grond gekrabde uitholing: Zij zijn 7 tot 10 in getale
en vaal geel met roestbruine vlekjes. De jongen verlaten het
Dest, zoodra zij uit het ei gekomen en droog zijn, en hun
eerste voedsel bestaat, zoo als dat der meeste overige Hoendervogels in miereneijeren.

DE DUIVEN. COLUMBA.
De Duiven vormen eene groote, natuurlijke familie, die
IÎch echter aan de Hoendervogels aanaluit, maar vooral van
hen afwijkt door ge heel v rij e vi n gers, di e i neen
vlak liggen en eene vlakke zool hebben; doordat
elk broedsel slechts twee eijeren (zeldzamer één ei)
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bevat, en doordat velen op boomen leven en nestelen.
Zij zijn over de geheele wereld verbreid.
In den wilden staat worden in ons land slechts drie BOOften van Duiven aangetroffen.
Behalve dezen, leven in het overige Europa:
1. Columba lima, BRISS., het stamras van onze tamme Dui·
ven, vooral aan de rotsige kusten van Zuid-Europa, van welke
men zegt, dat zij somtijds in troepen in zee, niet ver van
ODze kust trekken.
2. Colum6a ",pic~a of gelaste., eene Tortelduif van Japan,
China en Siberië, die somtijds in Rusland en zelfs tweemaal in Zweden aangetroffen werd. Grooter dan onze Tortel·
duif en donkerder van kleur.
3. Col. 8enegalenai8 of aegyptiaca, uit Turkije en Noord·
Afrika. Kleiner dan onze Tortelduif en rosser van kleur.
Wij doen hier slechts in het voorbijgaan opmerken, daL de
Lachduif, Columba risorta, veelal Tortelduif genoemd, een
vogel uit Noord·Afrika en het heete westelijke Azië is,
die in Europa en ook bij ons als huisvogel ingevoerd werd.
4. Columba migratorta, LINN., met eenen langen, wigvormigen staart, uit N oord·Amerika, toevallig in Europa waargenomen.
De drie overige Europeesche, ook in ons rijk, voorkomende soorten zijn de volgeuden :

Digitized by

Google

369

Ook Ringduif, Ringelduif, BOBehduif, Koolduif en
Houtduif genoemd.
Die RingeltauIJe. Le' ramier. The Ring-Pigeon.

p. 282, nO. 19. - PalumlJ"'B torquatus, LUCR.11, 444; IV, 307. - Bun., Enl. 816. - NOZEM.
en SIPP, I, 10, 2 platen. - NAuM., pI. 149. - GOULD,
pI. 243.
Geheele lengte 15 tot H)". Vleugels 9". Staart
5{".
Bek en pooten rood. Oog en geel.
De grootste Europeesche Duif, en hieraan
zoo als aan de witte nekkraag gemakkelijk te
herkennen.
Kop en keel donker blaauwachtig grijs. Achterhals metaalglanzig violetgroen , hetgeen bij den rug in het metaalviolette overgaat. Tus8chen beide tinten aan weêrszijde echter een witte dwarsband. Mantel en vleugels bruingraauw;
maar de buitenste dekvederen wit J en de slagpennen zwartachtig bruin met witachtige zoomen. Middenrug-, stuit- en
bovendekvederen van den staart blaauwgrijs. Staartpennen
bruinzwart, in het midden met eenen breeden blaauwgrijzen band. Krop vaal purpergrijs. Borst en buik grijsachtig
LINN.,

TIMM.,

u
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wit. in het purpergrijzespelende. Onderdekvederen van den
staart licht blaauwachtig grijs.
De Woudduif bewoont Europa noordelijk tot 64°. Zij
wordt ook in Madera J Klein-Azië en het gematigde Siberië
aangetroffen J en komt zelfs in Nipaul voor, ofschoon de
voorwerpen uit laatstgenoemde streken de nekkraag isabelkleurig in plaats van wit hebben. In ons land ia de Woud·
duif een zeer geme~ne vogel, die zelfs algemeen in onze
steden en dorpen J op de hoomen der grachten en tninen,
broedt. Voor het overige komt zij veelal in bosschen, vooral
sparrebosschen voor. Zij voedt zich voornamelgk met het
zaad van allerlei boomen en planten, vooral QOk met
granen. Zij verlaat gezellig de gematigde streken in Sep·
tember en October, en keert tegen April terug jindiep er
echter veel beuken- of ander ~d ia. overwintert zij niet
lelden, zoo als dit b. v. in vruchtbare jaren bij ons en in
Denemarken het geval is. Men vindt haar los, plat neat.
jaarlijks tweemalen , op horizontale boomtakken: het bent
2 witte eg eren , die 17 dagen bebroed worden.
De JUelae b08Chdulf'. (lel ...b • •e ••••

Die Hölzta'Uhe. Le petit ramier. The Btock-Pigeon.
p. 769, nO. 2. - Pal'Umhaena col'UmheUa, BONAP.TnIM .• 1I, 445 j IV, 308. - BuF'P., Enl. 316. - NOZEM. en
SEPl', V, 407. NAUM., pI. 151. GOULD, pI. 243.
LINN.,
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Geheele lengte ongeveer 12". Vleugels 8". Staart
4".
Bek, bij de ouden donkerrood, met eene gele punt, bij
de jongen donkerbruingrij8. Oog e n b r u in. Pooten bloedrood.
Kleur in het algemeen als bij de Woudduif , maar van deze
gemakkelijk te onderscheiden door hare mindere grootte, het
ontbreken van eenen witten halskraag en van
wit aan de buitenzijde der voorvleugels; door de
aanwezigheid v-an eenige g·roote zwarte vlekken
op de groote vleugeldekvederen en de binnenste
kleine slagpennen,.en door de meer donkere, blaauwgrijze onderzijde van den romp.
Deze 800rt bewoont het zuidelijke en gematigde Europa,
noordelijk tot 61 0, en het westelijke Siberiê. Zij is gemeen
in Klein-Azië en wordt in den winter in Noord-Afrika aangetroft'en. Zij behoort in ons rijk tot de zeer zeldzame vo~
gels, werd echter herhaaldelijk bij Nijmegen, Breda en de
Meijerij van J s Hertogenbosch geschoten. In vele streken van
het Munsterland J waar zij vroeger gemeen was J is zij thans
verdwenen, sedert er in de wouden, de oude holle boomen,
waarin zij nestelt, geveld zij n. Zij is mer k waar d i gom
deze eigenschap van uitsluitend in boomholen
ten es tel en: van daar ook haar hoogduitsche naam. Zij
vertrekt in het najaar en komt in Maart terug. Haar voedsel bestaat in allerlei zaden en granen, ook in beziën. De
boom holte , welke haar tot nest dient, wordt met dunne
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takjes, worteltjes van planten, mos en boombladeren belegd.
De 2 witte eijeren hebben eene poreuse en matte schaal.
Be ToJ1eld.....

~ol.............

Veelal eenvoudig Tortel genoemd.
Die TurteltaulJe. La tourterelle. TAt Turlle.

p. 284, nO. 32. - Turtur auritus, RAY, Av., p.
61, nO. 2. - TEMM., 11, 448 j IV, 312. - Bun., Eol.
394. - NOZBM. en SEP.P, I, 11. - NAUII., pI. 152.GOULD, pI. 246.
Geheele len gte U N• Vleugels 6!". Staart 4/.
Bek roodachtig zwart. Pboten en oogen geel.
Kop, keel en nek grijs. A a n we êr sz ij de van d eB
achterhals vier rgen van schubachtige, Iwarte, met b I a a u w wit ge zoo m de v ede ren. Rug geelachtig bruin. Vleugels bruin, naar buiten grijs j maar de
overige vederen met zeer breede rosse zoomen. Krop, bont
en zijden van den romp purpergrijs ; buik wit, aan dugden
blaauwgrgs. Onderdekvederen van den staart _wit. Staartpennen zwart, maar van boven in het grijsachtige trekkende.
en aan het einde wit, behalve de middelsten , die brUiD ZijD.
De Tortelduif bewoont geheel Europa noordelijk tot Lapland, Noord-Afrika tot Madera, Klein-Azië, en het westelijke Siberië. Zij is in ons rgk even gemeen als de Woud·
LINN.,
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duif, en nestelt als deze, in de steden en d01'pen op de
boomen der grachten, straten en tuinen. Zij vertrekt in September, en komt in April terug. Zij voedt zich met granen
en zaden. Men vindt haar nest op boomtakken, veelal digt
bij den stam. Het is los uit takjes gemaakt, en bevat 2,
witte eg eren.

DE MOERASVOGELS. GRALLATORES.
De Moerasvogels, veelal ook SteUlooperB genoemd, zijn
voomamelijk gekenschetst, door dat het 0 n der ge d e e 1te
der sc heen en ver len g d, n aa k t en, even als de verlengde voetwortel, met schilden of schubben bekleed
is. Velen zijn zeer hoog op de pooten. De teenen
gewoonlijk vier, zeldzamer drie in getale, zgn mee sta I v rij;
slechts bij eenigen zijn de voorteenen door geheele zwemvliezen vereenigd; terwijl bij anderen slechts kleine spanvliezen tneachen eenige der teenen aanwezig zijn.
Hnn maaksel, hunne gestalte, het voedsel en de levenswijze bieden voor het overige veelvuldige en groote onderlinge afwijkingen. Zij zijn over den geheeleu aardbol verbreid, en bewonen moerassige of drooge vlakten, vooral in
de nabijheid van het water; sommigen komen ook meer
uitsluitend aau de zeekusten voor.
Deze orde bevat de vier hoofdfamilien der Reigervogels ,
der Loopvogels, der Snipvogels en der Ralvogels.
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DE REIGER· VOGELS. ARDËAE.
Onze Reigers en Ooijevaren kunnen tot voorbeeld van deze
familie verstrekken. De bek dezer vogels, volgens de geslachten zeer verschillend van vorm, is tot 0 D der 0 f
achter de oogen gespleten; langer dan de kop, en
kr ach tig; veelal zaamgedrukt, regt en puntig; maar somtijds gekromd, of ook zeer breed en afgeplat. De neus·
gaten zijn spleetvormig. Zij zijn hoog of tamelijk
hoog op de pooten, en deze zijn, op hun naakt gedeelte, met een net van zeshoekige schubben bedekt, welke
somtijds, op de voorzijde der pooten, de gedaante van breede, zeshoekige schildjes aannemen. Zij hebben 4 tamelijk
. lange teenen, de achterteen is insgelijks tamelijk lang,
en geheel of nagenoeg in één vlak geplaatst met
de overige teen en. De staart is gewoonlijk kort en vierkant of een weinig afgerond. De vleugels zijn tamelijk lang, breed en afgerond. Zij zijn over de geheele wereld verbreid, leven aan meren of rivieren en vooral in
moerasaige streken; zetten zich dikwijls op boomen; nestelen op boomen of in het riet, leggen 3 tot 4 ovale, witof groenachtige, ongevlekte eijeren; voeden zich met allerlei dieren; en bieden volgens de sekse en het jaargetijde
geen of zelden een aanmerkelijk verschil; daarentegen sia
de jongen somtijds anders gekleurd dan de ouden.
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DE REIGERS. ARDEA.

De Reigers hebben eenen krachtigen, regten, puntigen, priemvormigen, maar zijdelings sterk zamenge d ruk ten bek j eenen 1a n gen ach ter tee n; den n agel van den middenteen gewoonlijk met eenen kam·
ach tig i n ges n ede ne n bin ne n ra n d; spleetvormige, i n
eene lange, aan weêrszijde van den snavelloopende, vore;
v 0 e t wor t eIs, die van voren veelal gedeeltelij k van
sc h i 1den voo r zie n zijn; de buiten- en midden teen en door
een klein span vlies aan haren wortel zamengehecht; eenen
sterk zamenge druk t en romp; eenen langen hals,
die als eene S gebogen en terug getrokken, en dan schielijk als eene veêr uitgestrekt kan worden; en eenen
kie i n enk 0 p, die aan de te u ge Is en 0 m deo 0 gen
n a a k t is. De vederen van den bovenkop zijn smaller en
langer dan de overigen.
Zij zijn over de geheele wereld verbreid; houden zich in
moerassen of aan de oevers van meren en rivieren op; zetten
zich dikwijls op boomen; vliegen met den hals ingetrokken en
de pooten regt achteruit houdende; leven en broeden veelal
gezellig, op boomen of in het riet of de biezen; voeden zich
voornamelijk met visschen of ook met kikvorschen, muizen,
inaekten en wormen, en verhuizen in den winter grootendeels uit de koudere en gematigde gewesten.
Behalve de ook in ons land voorkomende soorten heeft
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men in het overige Europa nog eenige anderen waargenomen,
van welke wij echter slechts de twee volgenden aanvoeren,
aangezien er omtrent de overigen nog eenige onzekerheid
heerscht.
.A.rdea bulJulCU8, euv., uit Noord-Afrika J die van tijd tot tijd
in het heete Europa en zelfs eens in Groot-Brittanje waargenomen werd. Geheele lengte 18". Vleugels 9". Staart ruim 3".
Pooten geel, vederen wit, bovenkop , nek en de lange hals
zoo als de rugvederen zeer bleek roodbruinachtig.
.A.rdea lentigin~8a, MONTAGU, uit Noord-Amerika; toeval·
lig in Groot-Brittanje. Een Roerdomp, van de grootte van den
onzen, maar behalve aan horst en buik, met witte en zwarte
dwarse strepen.
De overige Europeesche soorten werden ook in ons land
waargenomen.

Be .Iaa....e rel_er. Ardea el.ërëa.
Ook eenvoudig lUiger genoemd.
IJer Reiher. Le "iron.

7YIe Heron.

LJNN., p. 286, nO. 11. - TEMM., II, 567; IV, 871. Bun., EnI. 755, 787. - NOZEM. en SEPP, 111, 289. NA UM., pI. 220. -- GOULD, pI. 278.
Geheele lengte 86". Vleugels 17". Staart 6". Bek
4.}". Voetwortel 5t".
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Zeer kennelijk onder de inheemsche soorten
aan zij ne grij ze. witte en zwarte tin ten.
Bek, zoo als de naakte oogkring en de naakte teugels
geel i by de jongen donkergrys. aan de punt zwart. Oog
hooggeel. bij de jongen witachtig. Pooten roodachtig bruin.
bij de jongen grijszwart.
Jong: Bovendeelen aschgraauw. Onderdeelen wit, op den
krop en hals tot aan de keel met zwarte overlangsche vlek·
ken. Slagpennen grootendeels zwart.
Oud: Vederen aan de schouderen en den krop zeer smal.
en sterk verlengd. Aan den nek eenige insgelijks zeer smalle
en tot een halven voet verlengde zwarte vederen. Bovenkop
zwart. maar het voorhoofd en het midden van de kruin
wit. Hals en onderdeelen wit. maar de zijden van den romp.
zoo als de okselvederen zwart, en van voren, langs een groot
gedeelte van den hals, zwarte lengtevlekken. Rug, vleugels
en staart, blaauwachtig graauw, maar de lange schoudervederen zeer licht, en de slagpennen grootendeels zwart.
Onze Reiger bewoont, op voor zyne levenswijze geschikte
plaatsen, geheel Europa noordelyk tot ongeveer 60°. Hij
verhuist grootendeels tegen het koude saizoen, is· in den
winter gemeen in Noord-Afrika, keert echter vroegtijdig
naar zijne broedplaatsen terug. Bij ons komt hij veelal reeds
in Februarij en Maart aa:1. Enkelen overwinteren er ook,
zelfs in Scandinavië. Hij nestelt in vele plaatsen van ons land,
voonl in menigte in het Soeringer woud (Gelderland), waar
duizenden paren broeden. Men noemt deze broedplaatsen
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een Reigerbosch , in het hoogduitsch Reiker,ta"d. Hij voedt
zich voornamelijk met, het liefst handgroote, visschen, eet
echter, bij gebrek aan visschen, ook muizen, jonge vogels,
kikvorschen, insekten, weekdieren en wormen. Hij eet zeer
veel, en is derhalve voor de visscherij een zeer schadelijke
vogel. Om zijnen buit te vangen, plaatst hij zich veelal op
den loer, en doodt hem met den snavel, door zijnen hals
snel vooruit te brengen. Zijne stem bestaat in eenen luiden, onaangenamen krijschenden toon. Hij nestelt gezellig in
bosschen ,op boomen of in het hooge hakhont. Het nest is
groot, uit takjes, riet en stroo gemaakt en van binnen
met vederen, haren of wol belegd. Het bevat eenmaal 's jaara,
tegen het einde van April, 8 tot 4 egeren, die een weinig
grooter dan kippeneijeren en fraai groen zijn, welke kleur
echter spoedig verbleekt. Het wijfje broedt drie weken, en
de jongen verlaten het nest eerst eene maand nadat zij uit
het ei gekomen zijn.
De Parperre1ler. Ardea porp1ll'ea.

p. 286, nO. 10. - TEMM., II, 570; IV, 872. Bun., Enl. 788. - NOZEM. en SEPP, IV, 858. - NAUJI.,
pI. 221. - GOULD, pI. 274.
Geheele lengte 88". Vleugels 18!". Staart 4l".
Bek 5". Voetwortel 5".
Zeer kennelijk onder de inheemsche soorten aan zijne fraaije roodbruine tinten, en
LINN.,
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zgDe gr 0 0 tt e, waariD hg Dagenoeg den BlaauweD reiger
evenaart."
, Bek roodgeel, laDgs den bovenkant zwartachtig. Oogleden
en teugela bleekgeel. Iris hooggeeJ. Pooten zwartachtig bruin,
bij de jongen bleek. groengeel.
JODg: Hoofdkleur der bovendeel en vaal roestkleurig, op
deD bovenkop in het roodbruiDe trekkende, eD op het voor·
hoofd in het zwarte overgaande. Vederen van de vleugels
eD deD rug Daar het midden bruin. Groote slagpenDen en
staartpennen grijsachtig zwart. Onderdeelen witachtig roestkleurig, op de keel in het witte overgasnde. Hals van voren
met zwarte overlangsche vlekken.
'
Oud: Vederen van den onderhals en achterrug smal en
zeer verlengd. Rug eD vleugels grgs, de lange vederen van
deD achterrug witgrijs en licht roodbruin. Slag- en staartpennen grijsachtig zwart. Romp van onderen zwart, aan de
zijden dODker bruinrood. Schenkelvederen roestbruin. Hals
grootendeels roestrood , naar onderen grijs; boven kop , achterhals, eene streep onder de oogen en eene lange streep aan
w~rszgde van den hals zwart.
Dele soort bewoont, behalve het gematigde en zuidelijke
Enropa, geheel Afrika en wordt in Azië tot Japan en de
Sunda-eilanden aangetroffen. In ons land komt hij in de
lage J moerassige streken of langs de begroeide oevers der
meren en rivieren voor en broedt er, maar behoort in het
algemeen onder de zeldzame vogels, die in de provincie
GroniDgen iD het geheel nog Diet, in Friesland slechts eens
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opgemerkt werd. In Scandinavië werd bij slecht. eens,
en wel all~~n in Scbonen waargenomen. Hij vertrekt ia
September en komt in April terug. Hij houdt lioh pame
schuil i voedt licb met visloben, kikvoraohen, slakken, wo...
men en waterinsekten i maakt lijn nest, uit riet of biesea,
in het riet of. in struiken digt bij den grond, en legt 8 tot
4, bleek groenacbtige etieren.
De &"o&e .uverrel,er. Arde.......

LINN., p. 289, nO. 24. - A.,.dea egrettG, TaMil., 11, 572;
IV, 872. - Burr., Enl. 885. - Euretta alba, BONAP. N AUK., pI. 222. - GOULD, pI. 276.
Gebee1e lengte 86". Vleugels 17". Staart 6~.
Bek 5". Voetwortel 7t".
Bek geel, bij de ouden de twee voorste derden lwartacbtig. Teugels zeegroen, bij de jongen okergeel. Iris geel.
Pooten roodachtig bruin i naar boven aan de schenkels ia
het geelachtige trekkende.
Zeer kennnelijk aan zgne grootte, de geheel
witte kleur lijner vederen, en in het prachtkleed aan de buitengewoon verlengde, over den
staart heenreikende, van losle zijdraden voo ...
ziene rngvederen.
De Groote zilverreiger bewoont de moerassige streken ftIl
het zuidelijke Europa, Noord-Afrika tot Guinea en het
westelijke warme Azil!. Hij dwaalt somtijds Daar Midden-Europa
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af, en werd herhaaldelijk, onder anderen in Januarij en Februarij
1855, in ona land geachot.en, In ons werelddeel is hij vooral
gemeen in de groote moerasaen VaD Hongarije en op de
met riet begroeide meren aan de oeven der Beneden-Wolga.
Zgn groot, uit riet vervaardigd nest, rust op omgebogene
rietate1en, De eijeren, 3 tot 4 in getale, zijn eenkleurig,
bleek blaauwachtig groen. Hij verlaat ons werelddeel in September en keert in April naar zijne broedplaatsen terug.
Voedsel als bij den Blaauwen reiger.
Ite lUelDe d1...errelaer. 4.rdea aar.etta.
LINN" p. 237, n O, 18. Garzelta egrelta, BONAP. pI. 228, - GOULD, pl. 277.

TBKK"

Bun.,

lIJ 574; IV, 376.
Enl. 901. - NAUK.,

Geheele lengte 22", Vleugels lOr. Staart 4",
Bek 3tll, Voetwortel 4N ,
Bek zwart. Teugels zwart, bij de jongen blaauwachtig.
Iria geel. Pooten bij de jongen geelgroen; bij de ouden
zwart, maar de teenen geelachtig.
Zeer kennelijk aan zijne geringe grootte; de
geheel witte kleur zijner vederen, en in het prachtkleed aan de smalle zeer verlengde vederen van
den onderhala, aan twee buitengewoon verlengde
en amalle nekvederen, en aan de zeer verlengde en
van losse zijdraden voorziene rugvederen. De verbreiding en levenswijze dezer soort stemt met die van den

Digitized by

Google

382

Grooten zilverreiger overeen. Zij werd ook in ons land slecht.
toevallig waargenomeD. Zij nestelt als deze in het riet, en
hare 4 eijeren hebben groote overeenkomst met die van den
Kwak, zijn echter ruwer van scbaal.
Be Kalrelaer. Arde. eoaata.
P ALL., Reise, II, app., nO. 12. - Ardea ralloides, Seo·
Ann., I, p. 88, nO. 121. - TEIIM., II, 581; IV,
383. Bupp., Enl. 348. - Bup"'" comät'", BONA.p. NOZEM. en SEPP, V, 458. - NAUII., pI. 22'. ~ GOULD,
pI. 275.
Geheele lengte 18". Vleugels 81/. Staart St1/. Bek
2î". V 0 e t wor tel 2t".
Bek zwartachtig; bij de jongen naar achteren geel. Teu·
gels geelgroen, bij de jongen geel. Pooten groenachtig
geel.
Gemakkelijk te herkennen in het volkomen
kleed aan zijne buitengewoon verlengde en
smalle witte met zwartbruin omzoomde nekv8der e n. Rugvederen insgelijks verlengd en met losse, 'flije
draden. Kop, hals en schouders bleek okergeel, de vedereo
van den bovenkop elk met eene smalle zwarte schachtstreep. Rug grijsachtig vaal purperbruiD. Overige deelen wit.
Bij de jongen zijn de hals, de rug en de schouden VaD
groote, zwarte, overlangsche vlekken voorzien.
Deze soort bewoont het warme Europa, dwaalt echter
:POLI,
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somtijd8 naar Midden-Europa af. Zij werd verscheidene malen
in Groot-Brittanje waargenomen. In.OD8 land werd zij 81echts
een8 en wel op het Schollevaars-eiland nabij Rotterdam geschoten, en dit voorwerp werd door SBPP afgebeeld. Zij komt
voor het overige ook in Noord-Afrika voor, en werd ons zelf8
van de Kaap de Goede Hoop toegezonden. Zij houdt zich
in moeras8en of aan de vlakke begroeide oevers der rivieren en meren op, verschuilt zich gaarne in het riet, vertrekt
vroeg in het najaar en komt eerst laat in het voorjaar terug.
Zij voedt zich met visschen, kikvorschen , wormen, insekten,
kleine slakken j maakt haar nest in Junij, uit riet of biezen op den grond of in struiken, en legt 4 tot 5, witte
egeren.

8e "wak. Ardea nyctlcorall.
Ook Nachtraaf en Nachtreiger genoemd.

Der Focke. Le bihoreau. Tne Night.Heron.
TEMM., lI, 577; IV, 384. BUPF., Enl. 758, 759,
939.,- NOZEM. en SEPP, lI, 152,2 platen. - NAuM.,pl.
225. - GOULD, 279.
Gebeele lengte 20". Vleugels lOf'. Staart 4".
Bek 2t". Voetwortel 2f'.
Bek zwart. Teugels zwart, b~j de jongen groenachtig. Iris
LINN.,

p. 235, nO. 9. -

Nycticora31

gris~'IU,

STRICKL.
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hoogrood, bij de jongen geel. Pooten vleeachkleurig, bij
de jongen bleek groen, de geledingen en zolen geel.
Zeer kennelij k aan den, in verhouding tot zgne
grootte, dikken bek; zijne kleur, die volgens den leeftijd
zeer verschillend is, en de twee zeer smalle, lange en witte
nek vederen , welke hij in het volkomen kleed heeft.
Oud: Bovenkop, nek en mantel zwartgroen. Achtermg,
vleugels en staart grgs. Overige deelen wit, op de zijden
van den hals in het grijsachtige trekkende.
Jong: Op eenen grijsbruinen grond met groote, rosachtige
vlekken, die op de onderdeelen de grondkleur grootendeela
verdringen. Keel wit.
De Kwak bewoont moerassige en waterrijke streken vu
Midden- en _Zuid-Europa, komt echter in Aziê tot Japan
en in Afrika tot aan de Kaap en Madagaacar voor. Hij W8II
vroeger zeer gemeen in Duitschland en in ons land, en
werd als tot de groote jagt behoorende, beschouwd; thans
behoort hij aldaar onder de zeldzame vogels. Hij maakt in
vele opzigten den overgang van de Reigers tot de Roer·
dompen, en klimt nagenoeg met evenveel behendigheid ala
deze langs de takken, hetgeen de Reigers niet doen. Men
noemt den Kwak veelal ook Nachtreiger, ofschoon hij bij
dag- niet minder dan bij nachttijd op de been is. Zijn andere
nederduitsche naam is aan zijn stemgeluid ontleend, aan
dat van de Raaf doende denken. Voedsel zoo als bij de overige Reigers. Hij vertrekt in het einde van September en
keert in het begin van Mei op zijne broedplaatsen terug.
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Hg maakt zgn groot nest op boomen, hoog of laag, uit
takken en riet J en belegt het van binnen met gras of planten wortelen. Het bevat 4, zelden 5, bleek groene eijeren.
8e Boerdo_p. Arde. steIlarI••

Ook Roodt roerdomp, J?omphoorn, Butoor, en in Groningen
.Reidomp genoemd.
Die Rohrdomme/. Le butor. The Bittern.

p. 289, nO' 21. - Botau"" atel/äria, STBPHENS.Bun., Enl. 789. - TBMM., II, 680; IV, 881. - NOZEM.
en Snp, I, 76; IV; 841. - NAuM., pI. 226. - GOD!.D,
pI. 280.
Geheele lengte 26". Vleugels 18". Staart 4". Bek
21". Voet wor tel 8l".
Bek en teugels groengeel. Iris geel. Pooten lichtgroen.
Gemakkelij k te herkennen aan zij ne roest gele,
met bruinzwart gemarmerde vederen. Het zwart
vormt grootendeels zig-zagachtige, onregelmatige dwarsbanden , die op den rug zeer breed zijn i vormt op de onderdeelen overlangsche vlakken, van welke die der borst buiten·
gewoon groot zijn, terwijl zij van voren op den hals op drie
lange, min of meer afgebrokene en met roestbruin geschakeerde rgen loopen; de boven kop eindelijk en de teugels
zijn geheel zwart.
LINN.,
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De Roerdomp bewoont het warme en gematigde Europa
en gaat in Scandinavië noordelijk tot 60°. Hij komt ook in
Azië tot Japan en in Afrika tot aan de Kaap de Goede
Hoop voor. Hij broedt algemeen, maar in niet grooten getale op de met riet begroeide wateren van ons land. Hij
vertrekt in October en komt in April terug. Het is een
zeer schuwe vogel, die zich over dag in het dikke riet ~er
scholen houdt en door menscheo noch honden gedwongen
kan worden, het te verlaten. lntusschen ziet men ze somtijds, zelfs bij dag, ,-an den eeneo rietkant naar den anderen vliegen. Zoo lang bet riet nog niet de noodige hoogte
bereikt beeft. om als schuilplaats te dieneQ, zit en slaapt
bij veelal op de takken van struiken en boomen, en kan
alsdan gemakkelijker een buit des jagers worden. Hij
klimt behendig langs de takken van het hout of de stelen van het riet. Rustende zit hij niet zelden op de
hakken. Gewond brengt bij, even als andere Reigersoorten ,
met den bek, aan zijne aanvallers, somtijds gevaarlijke
,vonden toe. De Roerdomp voedt zich met kleine visschen,
kikvorschen, en voornamelijk met allerlei insekten en derzelver maskers, vooral ook beerrupsen, wier baren zich
aan de wanden der maag hechten. met slakken, bloedzuigers en andere wormen: bij eet ook jonge vogels, spitsen veldmuizen en zelfs waterratten. Hij komt reeds gepaard
aan zijne broedplaatsen, en is beroemd en alom bekend om
het gebrul, hetgeen bet mannetje gedurende den paar- en
broedtijd doet booren. Hij staat tot dit einde op een vrij
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plaatsje in het riet, steekt den bek in het water en brult,
zoodat het water, door de daarin uitgeBtootene Jucht, in het
rond. spat j na eenige malen gebruld te hebben, rigt hij den
kop op en naar achteren, steekt vervolgens ,den snavel
wederom in het water en brult op nieuw, zonder echter, nadat
de slokdarm eens met water gevuld is, den kop wederom op te
ligten. Het wijfje staat, naar deze vreemde muzijk luisterende, in de nabijheid van het mannetje, hetgeen van tijd tot
tijd luistert, of er eenig gevaar nadert. Het nest rust op
omgebogene rietstelen of is aan het riet bevestigd. Het is
groot, uit riet en biezen vervaardigd, van binnen met plantenplois belegd, en bevat 8 tot 5, bleek grijsachtig olijfbruine , zeer poreuse eg eren , welke nagenoeg zoo groot als
hoendereijeren zijn. Zij worden in 2l tot 28 dagen door het
wijfje uitgebroed. De jongen, welke de pooten en den bek
vleeschkleurig hebben, blijven langen tijd in het nest, en
klimmen zeer behendig langs de rietstelen.
_et. Woudaapje. A.rde. mlnut•.

Ook Kleine butoor, Woudkopje , Houtbutoortje , en WoJfer
genoemd.

p. 240, nO. 26. - TEMM., II, 584 j IV, 388. Bun., Enl. 825. - Arde~lo minuto, BONAP. - NOZEM.
en SEPP, I, 57, 2 platen. - NAuM., pI. 227. - GOULD,
pI. 282.
LINN.,
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Geheele lengte }4.". Vleugels 5~"; Staart2".Bek
2". Voetwortel lf".
Bek geel, langs den bovenkant en aan de punt bruinach·
tig. Teugels hooggeel, bg de jongen groenachtig. Pooten
bleekgroen.
De kleinste der inheemsche soorten, en hieraan gemakkelijk te herkennen.
Oud: Bovenkop en Dek, rug- en schoudervederen • slagen staartpennen groenachtig zwart. Overige deelen bleek
okergeel, op de zijden van hals en kop in het purpergryze
spelende, aan de keel, de groote vleugeldekvederen en de
onderdekvederen van den staart in het witte overgaande.
Jong: De vederen der bovendeelen bruin, met zeer breede
roestkleurige zoomen. Onderdeelen roestgeel met bruine lengtevlekken, aan de zijden van de keel en den hals in het
witte overgaande.
Het Woudaapje bewoont het gematigde en heete Europa,
komt noordelijk, ofschoon zeer enkel J tot in het zuidelyke
Zweden voor, en werd ook enkel in Engeland opgemerkt.
Men heeft het voor het overige in Noord-Afrika tot Madera
en zelfs aan de Kaap de Goede Hoop aangetroffen. In on8
land wordt het aan de met riet en boschjes begroeide oevers
der meren, veenplassen, moerassen en rivieren broedende
waargenomen. Het komt in Mei tot ons en verlaat ons wederom in September. Het mannetje laat, even als de Roerdomp,gedurende den broedtijd een brullend J maar zwak
geluid hooreo. Het Woudaapje klimt met buitengewone he-
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hendigheid langs de stelen van het riet en de op\vaarts
gerigte takken der boomen. Het voedt zich met vischjes en
vischkuit, allerlei water-insekten, slakken, wormen, kleine
kikvorschen enz. Het nest is niet groot, en z60 los uit
takjes en biezen gemaakt, dat het· doorschijnend is. Men
vindt het tusschen het. riet of tusschen takken van struiken
bevestigd, op vijf tot acht voet hoogte boven het water of
den grond. Het bevat 4 tot 5, blaauwgroenachtig witte
eijeren.
DE LEPELAARS. PLATALËA.
De Lepelaars zijn Reigers met eenen afwijkend gevormden, geheel afgeplatten, breeden en van voren
sc b ij fv 0 r mig t1 i ti 0 0 pen den bek, die veel langer is
dan de kop. Hun gezigt en ook hunne keel zijn min of
meer n a a k t. De achterteen is een weinig hooger geplaatst
dan bij de Reigers en de nagel 'Van den midden teen is niet kamachtig ingekorven. De neusgaten liggen digt bij het voorboofd en zgn langwerpig. Hunne vederen zijn meest wit
van kleur, en bieden weinig verschil volgens de sekse en
den leeftijd. Hun ligchaam heeft ongeveer de grootte van
dat eener Eend, en de verschillende soorten wijken hieromtrent onderling weinig af.
Dit geslacht is weinig talrijk in soorten, en zij zijn,
met weinige uitzonderingen, over de meeste heete en gematigde luchtstreken verbreid. Zij leven gezellig. in moeras-
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sige, met riet begroeide streken, vooral aan den mond der
rivieren; zoeken hun voedsel, hetgeen in visschen, visch.
kuit, kikvorschen, insekten, slakken en wormen bestaat,
uit het moerassige water, en maken hun nest in het riet,
op struiken of boom en.
M en heeft, in ons werelddeel, slechts eene, ook bij ona
voorkomende soort: dit is.
Be Lepelaar. Platalea leucorodla.

Ook Lepelgam genoemd.

Der Lö.ffelreiker. La apattde. The SpoonfJill.
LINN., p. 281. - Pl. leucerodtw, GLOGER. - TEKK.,lI,
595; IV, 887. - Bun., Enl. 405. - NOZEM. en SI",
11,171,173. - NA.ulIl., pl. 230. - GOULD, pI. 286.
Geheele lengte 30". Vleugels 15". Staart 5".
Bek zwart, van voren boven op de schijf, okergeel.
Oogkring, teugels en keel met eene naakte, rood·
ach tig gel e h u i d bek lee d. Oogen bij de jongen witachtig, bij de ouden bloedrood. Pooten zwart. De vederen
van het achterhoofd bij de ouden sterk verlengd eD eene
hangende kuif vormende.
Onder alle inheemsche vogels dadelijk te her-
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kennen aan den eigenaardigen vorm van zijnen bek.
V ede ren ge he el wit, de krop en van daar veelal een
ring om den hals isabelkleurig j bij de jongen, de langste
groote slagpennen gedeeltelijk zwartachtig. Het oude wijfje
is volmaakt gekleurd als het oude mannetje j het heefi eene
even groote kuif, en de luchtpijp is ook in niets verschillend.
De Lepelaar bewoont het heete en gematigde Europa,
broedt niet zoo ver noordelijk als Scandinavië, en wordt
zelfs in Groot-Brittanje, ofschoon zeer enkel aangetroffen. Hij
komt daarentegen ook in Noord-Afrika en in Klein-Azië tot
Dekan voor. Intusschen is hij in al deze landen, slechts tot
een, naar evenredigheid zeer klein getal bepaalde streken,
in het bijzonder Hongarije en de aangrenzende landen, het
heete Frankrijk en ons land bepefkt. In ons land wordt
hij voornamelijk aan of niet ver van de monden der groote
rivieren, b. v. van het Biesbosch, Nieuwerkerk aan den IJssel
en de nabijgelegene plassen tot het eiland Rozenburg aan
den mond der Maas, broedende aangetroffen. Hij zwerf~ van
daar, meestal in den "nazomer tot kleine familiön of zelfs
groote troepen vereenigd, naar andere moerassige streken of
plu.en met wier droogmaking men bezig is, en wordt alsdan vooral ook op de slibben der Zeeuwsche stroomen en
aan den Helder, somtijds ook hier en daar meer landwaarts
in, aangetroffen. De Lepelaar verlaat ons in September
en keert tegen April terug. Hij vliegt meestal zoo hoog,
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dat hij buiten schot is, en steekt den hals en de pooten
bij het v1iegen regt uit. Zijne stem doet aan die van den
Reiger denken, en hij klappert met den bek als de 00gevaar. Hij voedt zich voornamelijk met visschen, vischkuit,
en allerlei in het water levende wormen, insektenlDl18kers
en slakjes. Hij maakt zijn groot nest uit takken en biezen,
en plaatst het meestal tusschen de onderste stevigste takken
van boom en , of ook van hakhout, of zelfs eenvoudig op
den grond, waar het eenen, verscheidene voeten hoogen hoop
vormt. Het bevat, eenmaal 'sjaars, op het einde van Mei,
2 tot 8, zelden 4 eijeren, wier schaal grof en poreus is,
die witachtig en met rosse of bruinachtige stippen of vlek·
jes geteekend zijn. Zij worden in drie weken tijds uitgebroed.
De jongen zijn reeds wit, wanneer zij uit het ei komen,
maar hun bek, die in den beginne zeer kort is, heeft, zoo
als de pooten, eene licht blaauwachtig grijze kleur.
DE OOIJEVAARS. CICONIA.

De. Oogevaars hebben in het algemeen de gestalte der
Reigers; maar zij zijn krachtiger van maaksel;
hooger op de poot en, de teen en zijn korter, de
nagels niet gekorven en stomper, de achterteen
staat een weinig booger, en de bek is krachtiger.
Zij st e ken hun n e n hals b ij het v 1i e gen reg t u i t ,
doch brengen dien, om hunnen buit te vangen, niet snel
vooruit. Zij kie p per en, gedurende den broedtijd, met den
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bek. Zij worden, behalve in Noord-Amerika, in de meeste
werelddeelen aaDgetroffeD. Zij houden zich in vochtige, moelU8ige atreken op; verhuizen gezellig; voeden zich met kikvorschen, muizen, jonge vogels. insekteD en wormen, eu
nestelen op boom en of hooge gebouwen. Er is geen of weiDig verschil iD kleur volgens de sekse, het jaargetijde of
den leeftijd.
In Europa worden slechts twee soorten aangetroffen, die
ook bij ODI voorkomeD. Dit zijn:
De OoUevaar. L... conla a ••••

ID de lage Veluwe (Gelderland), in Overijssel en in _sommige atreken van Drenthe Eil-Ièver (Heil-belover), in
Groningen Eiber, en bijna overal in het Graafschap
Zutphen Stork genoemd.

Der Storeh. La cicogne. The Stork.
Balsa., Orn., V, p. 865, nO. 2. - Ardea cieoma, LINN.,
p. 285, nO. 7. - TBMM., lI, 560; IV, 369. - Bun., EDI.
886. - NOZEM. en Sup, II, 175. - NAuM., pI. 228. GOULD, pI. 288.
Gebeele lengte 88". Vleugeli 22". Staart 9".
Bek CD pooteD vermiljoeDrood. Oogen bruin.
N aak te huid om h et oog z" art.
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Vederen wit. Slagpennen en groote vleugel.
dekvederen zwart.
De Ooijevaar bewoont het warme en gematigde Europa.
In Scandinavië nestelt hij alleen in den zuidwestelgksten
hoek tot 57° N. B., ofschoon hij somtijds tot 65° afdwaalt,
zonder er echter te broeden: In Groot-Brittanje verschijnt
hij slechts toevallig en broedt er niet. Daarentegen ia hij
gemeen in ons land, in vele streken der Oostzeeknat van
Duitachland en in Turkijë, terwijl hij dieper landwaarts in,
over het algemeen zeldzamer en op vele plaatsen, vooral in
bergachtige streken, volstrekt niet aangetroffen wordt. Hij is
ook gemeen als broed· en standvogel in Algiers. Hij houdt zich
in lage, waterrijke streken op. Bij ons is de Ooijevaar een
trekvogel, die ons in het najaar verlaat, en in Maart, som·
tijds reeds in Februarij terugkeert. Onze Ooijevaar werd op
den trek op vele plaatsen van N oord·Afrika waargenomen,
b. v. in Algerië, terwijl hij over dit land en zijne aldaar broedende 80ortgenooten, heen en terug trekt j zoo ook in Egypte
en den Nijl opwaarts, voor zoover die bereisd werd, zoo dat
VON MÜLLER bij Chartum zelfs eene onafzienhare menigte van
onze Ooijevaren in de lucht zag rondzwerven. Hij schijnt zelfs
somtijds, zoo als een in Zuid·Afrika gedood voorwerp bewijst,
tot dit verwijderde punt af te dwalen. Somtijds gaan door stormen geheele zwermen te niet, zoo als dit b. v. een twintigtal
jaren geleden, in het voorjaar, aan de kusten van Frankrijk
bij Bordeaux het geval was. Zij verschenen toen in zeer geringen getale in ons land, en zijn er sedert niet meer zoo
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menigvuldig ala vroeger. Het bekeude klepperen met den
bek en een gesis gelijk dat der Ganzen schijnt bij den
Ooijevaar het eigenlijke stemgeluid te vervangen. H ij voedt
zich met allerlei dieren, vooral kikvorschen, veldmuizen en
waterptten, insekten, wormen, slakken, slangen, hagedissen, vischjes, jonge konijnen en jonge hazen, jonge vogels,
en versmaadt, in den nood, zelfs" het aas niet. Hij slikt
deae dieren geheel in, en werpt de niet verteerbare overblijfseis, zoo als de haren en vederen, in ballen door den
bek. weder uit. Hij wordt als een voor den landbouw
zeer nuttige vogel gespaard en is derhalve niet of weinig
schuw. Hij zoekt zijn voedsel op weilanden of moel'8dlige
.treken. Gedurende de verhui.ing, overnacht hij op boomen.
Bij ons, zoo als in vele andere streken, zelfs in onze steden,
wordt hem eene kunstmatige broedplaats bereid, door een
wiel van een wagen op de nok der daken of op eenen mastboom of dooden boom te bevestigen. Hij sleept hierop takken en doornen bijeen, wier tusschenruimten hij met klei aanvult, legt van binnen mest, stroo, of andere stoffen daarop,
en belegt deze wederom met vederen en haren. Het wijfje legt
gewoonlijk in April hare 3, somtijds slechts 2, somtijds ook
4 tot 5, naar evenredigheid kleine J witte egeren, die ongeveer in ruim vier weken uitgebroed worden.
De Zwarte ootleyaar. aeonla DIara.

GEel., Avea, p. 273. -

Ard~a

nigra,

LINN.,

p. 235,
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nO. 8. - TEMM., 11, 561 j IV, 370. - Bun., Enl. 899. NouM. en Sup, V, 460. - NAuM., pJ. 229. - GOULD,pl.
284. - Melaf&OfJl!largu, niger, REICBENBACB.
Geheele lengte 84". V I eugels 20". Staart 8/1.
Bek, pooten, teugels en oogkring hoogrood, bij de jon·
gen olijfkleurig. Iris grijsachtig bruin.
Borst, buik, onderdekvederen van den staart
en schenkelvederen wi tj alle overige deelen
zwartbruin met iriserenden metaalglans.
De Zwarte ooijevaar bewoont de gematigde en heete streken
van het oostelök Europa. Hij broedt oostelök tot in het Ol·
denburgsche, noordelijk tot in de bosschen van Jutland,
en in Zweden tot 590. Voor het overige komt hij in NoordAfrika tot op Madera voor en werd zelfs aan de Kaap de
Goede Hoop waargenomen. Naar ons land dwaalt bij op den
trek, zoo als in het algemeen in het westelijke Europa, slechts
VRn töd tot tijd af. Hij verhuist zoo als de Witte ooijevaar.
Hij voedt zicb voornamelijk met visscben, en kiest tot verblijf, gedurende den broedtijd, groote bosschen. Men vindt
hier zijn nest op hooge hoomen. Het bevat 2 tot 4, blaauwachtig witte eijeren, die een weinig kleiner zijn dan die
van den gewonen Ooijevaar.

DE mISSEN. IBIS.

Men kan de Ibissen beschouwen als kleine Reigers
met e.e n eng e kro m den st 0 mp en sn a vel. Zij staan
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tot dezen in dezelfde verhouding als de Wulpen tot de
overige Snip-vogels, en hebben, behalve de schijnbare verwantschap van den gekromden snavel, in geen ander opzigt,
nadere overeenkomst met de Wulpen.
Zg bewonen de heete en warme gewesten der geheele
aarde; houden zich in moerassen op; zetten zich gaarne op
boomen; voeden zich met wormen en insekten, nadtelen op
struiken, en bieden, volgens de sekse, het jaargetijde en den
leeftgd, weinig of geen onderscheid van kleur. Men heeft in
Europa slechts eene soort van dit geslacht, en zij dwaalt
somtijds ook tot ons af. Intus8chen wil men, dat de nagenoeg
geheel witte lhi, religiö,a, G. CUV., uit Noord-Afrika, 80mtijds tot in het zuidelijke Europa afdwaalt.
Volgens PALLA.8 komt ook de grootendeels witte, maar
van zwarte vleugels voorziene en in het algemeen op den
Ibis gelijkende, TantalUl ihil, LINN., die echter nagenoeg
zoo groot is als een Ooijevaar, somtijds in het zuidelijke
Rusland voor.
Be Db. Ib.. falclaeU• .

II, p. 598 j IV, 889. - TantalUI fakinellUl,
p. 241, nO. 2. - FalcinellUl ign., BECB8T. BUFP., ,En). 819. NAUM., pI. 219. GOULD, pI. 811.
Geheele len gte 22". VI e ugels 9t".. Staart 8r.
Bek 4'" Voetwortel rui m 8".
Huid om het oog en de teugels kaal, zwartachtig groen, in
TEMII.,

LINN.,
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den paringstijd met eene blaauwwitte lijn omloomd. Bek
die van den Wulp herinnerende, donker grijsgroeD; bij de
jongen geelachtig, met een en Iwarten band over het midden,
en zwart aau den wortel en de punt Pooten donkergroen
met geel aan de hak. Oogen bruinrood.
Oud: Bruinrood; maar de rug, de vleugels behalve de
schouden en de staart metaalgroen , met bronlen en pnr.
peren weênchijn.
Jong: Rug, vleugels en staart metaal groen I met gelen
weêrschijn. Overige deelen grijsbruin, aan de kruin en dea
voorhals met wit gemengd.
De Ibis bewoont het heete I vooral het luid-oostelijke
Europa, Noord·Afrika tot Senegambiê en het warme westelijke Azië. In den trektijd zwerft hij loowel in het najaar
als het voorjaar niet zelden rond, en dwaalt alsdan "n
tijd tot tijd tot op groote afatanden van lij ne gewone
verblijfplaats af. Men heeft hem, gedurende delen tijd, in verscheidene streken van Duitsohland ~n Frankrijk, in Scandinavië, Denemarken, ons land, Groot-Brittanje, ja zelti in
IJsland waargenomen, en hij verschijnt, in grootere troepen en
dikwijls, op den zoogenaamden "Altrhein" bij Mainz. Zijneatem
gelijkt die van den Reiger. Hij houdt Bich in moenssen en
meren, vooral waar slibberige oevers zijn, op, en voedt Bioh
met jonge visschen, kleine kikvorschen en allerlei waterinsekten. Hij nestelt gezellig met Aalscholvers, Witte reigers. Kwakken en Lepelaars, en plaatst zijn nest ia de
moerassen tusscben de gevorkte takken der wilgenstruiken.
I

I
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Het ia geheel uit takken gemaakt, en bevat 4, fraai groene
eg eren , wier schaal een nog grover grein heeft dan die
van den Ooijevaar.

DE LOOPVOGELS. CURSÖRES.
Men kan onder dezen naam die Steltloopera begrijpen,
welke in hunne gedaante en hun maaksel in het algemeçn
bet meest de Snipvogels naderen; wier bek echter in den
regel krachtiger, korter en zijdelings zamengedrukt is, wier
achterteen veelal ontbreekt of zeer weinig ontwikkeld is, en
wier voetwortels gewoonlijk met een net van schubben bekleed zijn. Zij houden zich meestal op vlakten op, het.ij
land waarts in. hetzij langs de zee. Zij zetten zich niet op
boomen, loopen schielijk, vliegen veelal zeer goed, nestelen
op den grond, en leggen meestal 8 tot 4 egeren. Men vindt
hen in alle werelddeel en.
Tot deze familie behooren de Trappen, Renvogels , Grielen, Plevieren, Kieviten, Steenloopers , Scholeksters en
Zwaluw-plevieren.
De Zwaluw-plevieren, (Glare~la) zijn zeer eigenaardige
vogels uit de heete en warme streken der oude wereld, van
welke eene soort, Glareola pratinc~la of aUBtriaca tot in het
zuid-oostelijke Hongarije broedt, somtijds in het overige Europa afdwaalt, en zelfs tweemalen in de nabijheid van ons
rijk, te weten bij Luik en in het Mun8terache, aangetroffen
werd. Zij heeft ongeveer de grootte van eene Lijster, lange
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vleugels, eenen gevorkten staart, eenen hoenderachtigen
bek, is bruinachtig van kleur, op den stuit en buik wit,
met eene geelachtige door zwart omzoomde keel. In het
zuidelijke Rusland vindt men een ras met zwarte ·onderdekvederen der vleugels: Glar. melanopt~ra, hetwelk door sommigen
slechts als eene toevallige verscheidenheid opgegeven wordt.

DE TRAPPEN. OTI8.
De Trappen, gewoonlijk Trapganzen genoemd, zijn groote,
krachtige vogels, wier gestalte aan die der Hoendervogela
doet denken. De romp is zwaar; de hals tamelijk
lang eu dik; de bek kort, van achteren tamelijk
breed, naar voren veelal fIaauw gekromd. De pooten
zijn tamelijk lang, krachtig en met een net van
kleine schubben bedekt. Er zijn slechts drie teenen aanwezig, en deze zijn kort, dik, aan den wortel
van een spa n v li e 8 , van boven van sc h il den voor·
zien, en gewapend met stompe en breede nagels. De
vleugels zijn middelmatig en afgerond. De staart
is middelmatig, breed, afgerond en veelal uit 20
pennen zamengesteld. De wijfjes zijn meestal aanzienlijk kleiner dan de mannetjes. De Trappen bewonen
vlakke streken, zoo als grasvlakten, graan velden , woestenijen;
leven na den broedtijd gezellig en zwerven alsdan niet zeI·
den rond j loopen schielijk j vliegen goed, maar moeten, alvorens zij zich in de lucht kunnen verheffen, eerst een en
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loop nemen; en yoeden zich met zaden, jonge bladeren
van allerlei kruiden, wormen, insekten enz. In den paartijd loopt het mannetje met hangende vleugels en opgerigten staart om zijne hennen, van welke het gewoonlijk verIcheiden heeft. Hun stemgeluid, hetwelk zij echter zelden
hooren laten, is knorrend. Zij nestelen op den grond,
leggen gewoonlijk 2, olijfkleurige, met donkere vlekken bedekte eijeren, en de jongen verlaten het nest, korten tijd
nadat zij uit het ei gekomen zijn.
Zij bewonen het warme gedeelte van Europa, geheel
Afrika, het heete westelijke Azië en Australië.
Ons werelddeel wordt door twee soorten van dit geslacht bewoond, terwijl er eene andere van tijd tot tijd
in afdwaalt. Zij werden alle drie ook in ons land waargenomen.

.e

Groote trap.

ou. aarda.

In Noord-Brabant en Zeeland Wilde kalkoet, genoemd.
Die 'l'rappe. L'omarde. The Buatard.
LINN., p. 264, nO. l. TEMM., lI, 506; IV, 842. Bupp., EnI. 245. - NOZEM. en SEn, V, 461. - N.U1M.,
pI. 167, 168. - GOULD, pI. 267.
Mannetje: Geheele lengte ruim 36/1. Vleugels 28/1. Staart
9!". Voetwortel 6/1. Wijfje: geheele lengte 80/1. Vleugels 20".
18
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Bek donker hoornldenrig. Oogen geel. Pooten leikleurig.
Zeer kennelijk aan zijne grootte en kleur j het oude mannetje bovendien aan den wortel der onderkaak, waar men
lange, snoraehtige, van enkele, korte en lOII8e draden voorziene vederen ziel Oud mannelje nagenoeg ZOO groot ale
een Kalkoen.
Kop en hala licht grijs j bij de jongen met zwartachtip
dwane golvende strepen j bij het oude mannetje de haIa
witachtig, naar achteren roeatgeeL Overige onderdeelen wit.
Groote en middelste vleugeldek vederen lichtgrijs. Binnenalagpennen der tweede orde grijsachtig wit, de overigen even als
de groote slagpennen zwart. Alle overige bovendeelen roestkleurig met zwarte halvemaanvormige dwarastrepen, maar
de staartpennen, behalve het middenpaar, aan het einde
wit, en slechts met eene zwarte dwarastreep, die het wit
van de roestkleur afscheidt.
De Groote trap bewoont het warme en gematigde Enropa, vooral het oostelijke gedeelte, ia echter ook hier op
zekere plaatsen beperkt, en wordt door de toenemende bevolking en gedurige vervolgingen op de meeste plaatsen van
jaar tot jaar zeldzamer. In Groot-Brittanje is bij geheel uitgeroeid. Hij bewoont opene vlakten, vooral graan velden. In
Midden-Europa wordt hij voomamelijk in Saksen en Thüringen aangetroffen. In Scandinavië broedt hij noordelgk
slechts tot 56°. In de Krim vindt men bem het geheele
jaar door in buitengewoon groote menigte; ook in KleinAzië , zuidelijk van Smyrna, is hij menigvuldig. Van het
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najaar af, zwerft hij den geheelen winter door, tot grootere of kleinere vlugten vereenigd, rond, en wordt aladan van tijd tot tijd in ons land, Denemarken, het Oldenburgache enz. geschoten. In andere streken, b. v. aan de
Ems, ia hij somtijd.s, in het najaar, vrij menigvuldig. Dit
was ook cenige eeuwen geleden bij ons nog algemeen het geval, aangezien JrJERULA van dezen vogel zegt: "Zij komen
over in den herfsl De velden, die zij, vele t' zamen innemen, schijnen met schapen overdekt te zijn: worden over
zulks zeer gehaat door de warmoesluiden." Zij zijn zeer
schuw, loopen buitengewoon snel, en verachnilen zich gedurende den broedtijd in graanvelden. Zij voeden zich met
allerlei granen en kruiden, eten ook insekten en wormen,
en verslinden, zoo als de Hoendervogels , steentjes. Zij paren
in Maart of April. Het wijfje krabt eene nitholingin den
grond en belegt die met eenige grashalmen. De eijeren, 2
tot 3 in getale, hebben de grootte van ganzeneijeren, en zijn
licht olijfkleurig met bruine vlekken. De jongen komen na
dertig dagen broedens te voorschijn en verlaten alsdan dadelijk het nest, om de moeder te volgen. Het vleesch van
dezen vogel, die gerekend wordt tot de groote jagt te bebooren, ia voortreffelijk.
De Kleine trap. Otl. tetrax.

La cannepétière.
LINN.,

p. 264, nO. 3. ~

TEJrJM.,

1I, 507; IV, M3. -
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Bun., Enl. 10, 25. - N.A.UM., pI. 169. - GOULD, pl
269.
Geheele lengte 15". Vleugels 9". Staart 4". Voetwortel

2!".
Bek grijsbruin. Oogen lichtgeel. Poo~en vuil okergeel.
Grootte eener Kip.
Oud mannetje: Keel en wangen grijs. Bovenkop en alle
bovendeelen van den hals acbterwaarts, roestbruin met fijne
zwarte dwarse zigzagstrepen. Onderdeelen van den krop
naar achteren en buitenbelft der vleugels wit, maar de
buitenslagpennen zwartbruin. Achterhoofd en bals zwart
met twee witte kragen, tusschen welke de zwarte vederen
aan weerszijde van den hals tot eene tamelijk groote, oprigtbare kraag verlengd zgn.
Het wijfje en de jongen: Zonder kraag j de hals, kop,
borst en vederen der zijden zonder zwart, grgs en wit, en
zoo als alle overige bovendeelen vaal roestkleurig met zwartbruin~ vlekjes en dwarsstrepen , die veel grooter zijn dan
bij de oude mannetjes.
De Kleine trap bewoont bet heete Europa en broedt
vooral menigvuldig in de Steppen van Zuid-Rusland. Na
den broedtijd zwerft hij gezellig rond, en verhuist naar
meer zuidelijke streken, van waar hij tegen April aaD
zijne broedplaatsen terug keert. Hij is in den winter zeer
gemeen in Klein-Azië en in Algerië. Op zijne togten
dwaalt hij somtijds af naar bet gematigde Europa, zelfs tamelijk ver naar het noorden. Men heeft hem alsdan, maar
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bijkans uitsluitend wijfjes eD JODge voorwerpeD vaD beide
seksen, vaD tijd tot tijd in Duitschland, FraDkrijk, België,
Groot-BrittaDje tot IerlaDd, ODS laDd, Denemarken, eD
het zuidelijke eD Midden-ScaDdinavië geschoteD. Voedsel,
Dest eD leveDswijze als bij deD GrooteD trap. De eijereD, S
tot 5 in getale, hebben oDgeveer de grootte van kippenegereD .
• e AslaUsche kraaprap. Otts ltJacquenU.

GRAY, Ind. Zool., c. fig. - Otil Houabara, allct. (parUrn). - NAUK., pI. 170.
Geheele lengte 24". Vleugels 16". Staart 8". Voetwortel

Sl"·
Bek bruin. Oogen geel. Pooten groenachtig geel.
Grootte van eenen Haan.
Oud manDetje: Aan weêrszij de vaD den hals een
g r oot e kr a a g van zw art een wit t e v ede reD. Op
den bovenkop een e k u i f van sm alle, n a a r ach ter e D
gekromde, zwarte en witte vedereD. Hals voor het
overige grijsachtig wit, met fijne, zwartachtige op dwarsrgen geplaatste stipjes. Overige boveDdeeleD bleek grijsachtig rosbruiD , op de vleugels in het witachtige, op den staart
in het roestroode trekkeDde, maar overal met buitengewoon
fijne, zwarte, golvende dwarslijneIi bedekt, die echter op bepaalde afstanden dikker worden en groote, als een net doorbrokene, dwarsvlekkeD vormeD. Op deD staar.t eeD zestal
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grijsachtig zwarte dwarsbanden. Slagpennen zwart: de groote
slagpennen aan den wortel wit. Keel en onderdeelen van
den krop afwaarts wit.
Deze soort bewoont het heete westelijke Aziê, dwaalt
echter van tijd tot tijd in ons werelddeel af. Diergelijke afge·
dwaalde voorwerpen werden herhaaldelijk in Noord- en Midden-Duitschland , in Sleeswijk , in ons land eens, in
België, waar men er reeds een drietal heeft waargenomen,
en in Frankrijk geschoten. Over hare levenswijze is niets
bekend.
In de woeste binnenlanden van Tunis, Tripoli en A1gerië wordt eene andere met deze op het naauwate vermaagschapte soort, de ..4frikaanache kraagtrap, Otis Houabara,
aangetroffen. Zij onderscheidt zich nagenoeg alleen van den
Aziatischen kraagtrap, doordat de grondkleur der bovendeelen een fraai bleek roestrood is, en de zwarte dwanlijnen veel grooter en veel minder talrijk zijn.

DE RENVOGELS. CURSORlUs.
De Renvogels .hebben ongeveer de grootte van eenen
Spreeuw. Hunne pooten zijn tamelijk hoog, en van
achteren zoo als van voren met eene rij van
dwauschilden beltleed. De teenen, slechte 3 in
getale, zijn kort, van stompe nagels voorzien,
en tuuchen de midden- en buitenteenen ontwaart
men een spanvliea. De vleugels zijn lang en pnntig.
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De staart is kort en afgerond; de bek kort, een
wei n ig gekromd en pun ti g, en de do orboorde
neus gat e n I i g ge n in eene uitholing van zijnen grond.
Zg bewonen drooge en woeste vlakten in Afrika en het
heete West-Azië, en komen slechts afgedwaald in ons werelddeel voor. Zij loopen schielijk, vliegen voortreffelijk en
'oeden zich met insekten.
De eenige soort, van welke van tijd tot tijd voorwerpen
in Europa en ook in ons land aangetroffen worden, is de
volgende:
De Renwo.el. (lnrso.tns europaeus.

Index, Il, p. 751, nO. l. - Cur,. isabellinU8,
11, p. 828. - Cur.ori'U8 galficu" BoNAP. TEM"., 11, 518; IV, 845. NA~"., pI. 17l. GO'O'LD, pI. 266.
Geheele lengte 9". Vleugels 6". Staart 2!-". Voet·
wortel 21-".
Bek hoornkleurig , aan den grond geel. Oogen bruin. Pooten geelgrijs.
Slagpennen en onderzijde der vleugels paarsachtig j keel
en buik wit. Alle overige deelen isabelkleurig, op de onderdeelen lichter j bij de jongen op de bovendeelen met enkele
zwarte halvemaanvormige dwarsstrepen. Bij oude voorwerpen de achterkop grijs , door eene witte en eene zwarte
LUBA ...,

MEYER

en

WOLP,
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streep omzoomd, en een zwarte band nabij de witte punt
van den staart.
De Renvogel is gemeen in Abyssinië, Kordofan, en op
vele op deze breedte gelegene streken van Afrika; daarentegen komt hij in de kustlanden van Afrika langs de Middellandsche zee zelden of niet voor. Hij -dwaalt somtijds
naar Europa af, waar hij op verscheidene plaatsen, b. v. in
Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Mecklenburg, Darmstadt,
Nassau en ook bij Amsterdam geschoten werd. Hij voedt
zich met wormen en insekten, en vervolgt die. luidkeels
schreeuwende en vlak langs den grond vliegende. Hij nestelt
in het zand der woestijn j de eijeren hebben de kleur van
roode klei en zijn met aschgraauwe en donker olijfbruine
vlekken bedekt.

DE GRIELEN. OEDICNËMUS.
Men kan de Grielen groote Plevi eren noemen met
een krachtig maaksel, met eenen. zeer krachtigen
snavel, en m et buitengewoon groote oogen. Haar
staart is tamelijk lang en afgerond, of een weinig
wigvormig. De teenen zijn kort en door een spaDvlies
vereenigd. Er is weinig verschil van kleur volgens de sekse,
den leeftijd of het jaargetijde. Zij houden zich gedurende den broedtijd in eenzame, met zand bedekte of
drooge met gras begroeide streken op, en nestelen op den
grond.

Digitized by

Google

409

Er wordt in Europa en ook bij' on8, slechts eene 800rt
,an dit geslacht aangetroffen. Dit is:
. e Griel. OedlclleDlU8 crepftall8.

Ook Doonuluiper en Scharluip of Scharlupen genoemd.
Der Triel. Le grand plfM}ier.

11, 521; IV, 848. - Charadrius oedicnemus,
p. 255, nO. 10. - NAUM•• pI. 172. - GOULD, pI. 288.
Geb·eele lengte 15". Vleugels 8i". Staart 4l".
Bek l/T". Voetwortels 2t".
Bek: voorhelft zwart. acbterhelft lichtgeel.
Oogen èn oogleden geel. Pooten groenachtig
geel.
Staartpennen zwart aan het einde. voor het overilte met
zwarte dwarsbanden , de binnensten op eene bruingrijze • de
overigen op eene witte grondkleur. Onderdekvederen van
den staart isabelkleurig. Slagpennen bruinzwart. Onderbuik,
keel. tengels en van daar eene streep over de wangen wit.
Vederen der overige deelen grijsachtig roestkleurig. op de
vleugels in het grijze. overal met eene zwarte lengtestreep
langs bet midden. De geheel jongen zgn met dons bedekt,
hetwelk op de onderdeelen witachtig en op de bovendeelen
grij.achtig ros en met eenige zwarte lengtestrepen voorzien is.
De Griel bewoont bet beete en gematigde Europa, komt
TBHV.,

LINK••
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echter noordelijk noch in Denemarken, noch in Scandina·
v~ë voor. Daarentegen gaat zg tot Madera, ia in Algerië
gemeen en wordt ook in Egypte en Klein-Azië aangetroffen.
Zg is echter alechts tot zekere plaatsen beperkt, en derhalve in de meeste streken een zeldzame vógel. Intnsscben
werd zg broedende waargenomen aan de oevers der Donau,
in het zuidelijke Begeren, in andere streken van bet
warme Europa, zoo ala ook in het Munstersche en 01denbuI;gBche. In ons rijk werd zg nestelende in de duinstreken bij Noordwijk en Wassenaar aangetroffen. Zij vertrekt in September, komt in April terug, en bezoekt op
haren trek vooral heidegronden. Haar geliefkoosde verblijf.
plaats is op drooge zandstreken. Haar fluitend stemgeluid
wordt tot op groote afstanden vemomen. Zij is schuw, en
voedt zich vooral met insekten en wormen, echter ook met
hagedissen, blind wormen en zelfs muizen. Zij is meer nachtdan dagvogel. Het wgfje legt eenmaal 'a jaars in eene een·
voudige uitholing van het zand 2 tot 8, tamelgk groote,
bruingroenachtig gele, met grijze stippen en olgfbruine
vlekjes en schrapjes geteekende egeren, die in 16 tot 17
dagen uitgebroed worden. Het mannetje houdt in de nabgheid van het nest de wacht, en de jongen verlaten het reeda
op den tweeden dag na hunne geboorte, om onder het geleide
van het oude wijfje hun voedsel te gaan opzoeken.
co

DE PLEVIEREN. CHARADRIUS.

De Plevieren zijn Loopvogels die,

100

als de Trappen,
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Ren vogels en Grielen, slechts d r iet een en hebben j wier
bek echter tamelijk zwak en korter is dan de kop,
nn achteren breeder dan hoog, en van voren
zg delin gs za men gedruk t; en wier tamelijk hooge
pooten van voren veelal m et sc bilden bedekt zijn.
Zij hebben een spanvlies tU8schen de buiten· en binnenteenen; puntige vleugels, die in den regel den afgeronden,
zeldzamer aan het einde regten, staart bedekken; groote
oogen en spleetvormige neusgaten. Zij houden zich
op drooge, vlakke streken of aan de oevers der wateren op j
loopen scbielijk, zijn onrustig van aard, vliegen snel, voeden zich met insekten en wormen, hebben eene flwtende
stem, en leggen in eene met eenige grasstelen belegde uit-·
holing van den grond, jaarlijks eenmaal, 8 tot 4, Daar evenredigheid groote, peervormige eijeren, die in het Dest met
de punten tegen elkander liggen.
Behalve de soorten, welke ook in ons land voorkomen,
beeft men in Europa nog de volgenden waargenomen.
Char. aurätus long'ipeB. Volmaakt als de Goudplevier, maar
een weinig kleiner, ofschoon met 'rankere en hoogere pooten.
Bewoont Azië en Afrika, en dwaalt somtijds naar het beete
Europa af.
Char. CtuplUl, PUL. of a,iatzCU8, PUL., van het oostelijk
Europa. Verwant met Ch. morinellus, maar veel kleiner,
ofschoon hooger op de pooten en in bet zomerkleed met
eenen roestrooden krop.
Char. py"Aot"öra:J1, TBMK. Nog kleiner dan de voorgaan-
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de, en insgelijks met een en roestkleurigen krop, maar ook
de achterhals roestkleurig, en het voorhoofd, de teugels en
oorstreek bruinzwart. Bewoont Azië en dwaalt somtgds BW
het oostelijke Europa af.
GAar. ·aegypt'(us. Eene door hare fraaije kleuren zeer af·
wijkende soort uit Noord-Afrika, die somtijds naar het heem
Europa afdwaalt. Grootte van CAar. Aiaticiila; maar de bek
langer en krachtiger, zoo als ook de pooten. De bovenkop, eene
breede streep aan weêrszijde van den kop, de mantel met zgne
buitengewoon verlengde vederen en een gordel over den
krop groen zwart Vleugels en staart fijn graauw, maar de
staart- en zwarte slagpennen met witte punten. Keel en eene
lange streep aan weêrszijde van den kop wit. Overige onderdeelen wit roestkleurig.
De overige Europeesche, ook bij ons voorkomende soorten
zijn de volgenden.
De Goudplevier. "haradrlu pluYläu•.

In Groningen eenvoudig Plevier en ook Wu,ter
genoemd.

Der Goldregenpfeifer. Le pluvier doré. 7Y&e golden Plover.
LINN.,

GAar. apricarl'us, ibid., p. 2M,
Goor. auratus, SUCKOW, Naturg., 11, p. 1592. -

p. 254, nO. 7;

nO. 6. . Pltwiiilil mr&dil,

WILLUGBBY,

Ornith., p. 229. -
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11, 585, 940; IV, 852. - NOZEM. en Sup, 111, 249, 2
platen. - Bu:pp., Enl. 904. - NAuM., pI. 178. - GOULD,
pI. 294.
Geheele lengte 10". Vleugels 7". Staart 21". Bek
I". Voetwortelli"·
Zeer kennelijk aan zijne kleur.
Bek zwart. Oogen don~erbruin. Pooten donkergraauw. Staart,
zoo als bij alle andere inheemsche soorten, afgerond.
Bovendeelen donkerbruin met bronsachtig gele vlekken, die
op de vleugels in het wit overgaan. Deze gele kleur vormt
op den staart dwarsbanden , treedt op den hals en kop als
de grondtint op, en verbreidt zich ook, ofschoon slechts
flaauw en tot vlekken afgescheiden, over den met vaalbruine vlekken bedekten krop. Overige onderdeelen witach·
tig. In het zomerkleed zijn daarentegeu de zijden van den
kop, de keel, en het midden van krop, borst en buik donkerzwart, en deze zwarte kleur wordt ter weêrszijde door
wit begrensd.
De Goudplevier broedt in het noordelijke Europa en Azië,
zuidelijk tot op de heidevelden van het noordelijke Duitschland en ons land, b. v. Noord·Brabant en Gelderland. Hij
verhuist in het najaar, en komt in April terug. Men treft
bem gedurende den trek, in ons geheel land, somtijds vrij
menigvuldig aan. Hij houdt zich bij voorkeur op dorre,
met lage heide begroeide streken op. Hij voedt zich met
pieren, maskers van insekten, eet echter ook allerlei
beziën. De eijeren zijn bleek olijfkleurig, in het geelroode
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trekkende, en met zwartbruine vlekjes, vooral aan het stompe
. einde, bedekt.
De nerfDelpleder. Charadrla. _erfDeUa••

Le guignard. The DottreU.

p. 254, nO. 5. - Morinellu. Bimrïcw, BONAP.TEMM., 11, 587; IV, 855. Bun., Enl. 882. - NUM"
pI. 174. - GOULD, pI. 295.
Geheele lengte 8f'. Vleugels 51". Staart 21··
Voetwortel 1-1-".
Bek flaauw zwart. Oogen donkerbruin. Pooten loodkleurig.
Eene breede witte streep van de oogen om het
ach ter hoof d. Staartpennen bruin, naar de witte punt in
het zwarte overgaande. Vederen der bovendeelen doukerbruin met vaal roestkleurige randen. Onderdeelen roahruiu·
achtig wit, op den krop met donkere vlekken. In het zomer·
kleed de keel wit j de krop bruingrijs , van achteren door
eenen smallen zwarten en breederen witten gordel begrensd;
de buik in het midden vurig roodbruinachtig zwart, aan
de zijden en op de borst door vurig roestrood begrensd.
De Morinelplevier bewoont in den zomer het noordelijke
Europa en Azië, en broedt zelfs op Spitsbergen. In Scandi·
navië is zijn zomerverblijf op de, boven de grens van den
boomgroei liggende heidevelden. Hij broedt ook, OtichOOD
in kleinen getale, in Jutland, op het Reuzengebergte, in
LINN.,
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Groot-Brittanje, en zeer enkel zelfs langs onze duingronden,
waar men de geheel jonge vogels somtgds in Jung en Julij
aantreft. Hij verhuist veelal reeds tegen het einde van Augustus. wordt alsdan van tgd tot tijd, tot in October. vooral
op de geesten en weilanden langs den duinkant aangetroffen. en keert in het voorjaar naar zijne broedplaatsen terug.
Hij loopt schielijk. vliegt zeer snel, is echter voor het overige weinig schuw. De eijeren zijn bleek olijfgroen, met
donkerbruine vlekken digt bedekt.
De .on&hek-pleyler. Uharadrl. . hlafleÜJa.

p. 253. nO. 1. - TEJrul.. 1I, 539 j IV, 857. Bun., Enl. 920. - NOZEM. en SEPP, lIl, 265. - NAuM.,
pl 175. - GOULD, pl. 296.
Geheele lengte 7!". Vleugels 5". Staart 2!".Bek
l./'· Voetwortel ft".
Bek zwart, bij de ouden aan de achterhelft,
e ven als dep oot en, 0 ra n j er 0 0 d. Iris donkerbruin.
Hoofdkleur der bovendeelen licht bronsbruin. Voorhoofd.
keel, en van hier een band om den hals. alle onderdeelen
van den krop afwaarts en punt van den staart wit. Slagpennen en de staartpennen voor het witte einde bruinzwart.
In het zomerkleed zgn ook zwart: een breede band tusschen de oogen, de teugels en van hier eene smalle streep
om .den. bovensnavel, de oorstreek, een breede kraag over
den krop, die bij de jongen licht bruin is, en een smalle
LINN.,
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kraag onder den witten halaband. In het winterkleed zgn
deze zwarte deelen minder donker.
De Bontbek-plevier bewoont in den zomer het noordelijke
Europa en Siberië. Hg broedt in geheel Scandinavië, in
het Oldenburgsche, langa de kust der Oostzee, zoowellanga
het strand, als ook in zandachtige meer binnenwaarts gelegene streken, in het hooge noorden zelfs aan de zandige
oevers van meren en rivieren, en kiest, wanneer zijn neat
herhaaldelijk van de egeren beroofd wordt, zelfs plaatsen,
die met kort gras begroeid zgn, tot nestplaats. Hij begint
reeds in het einde van Augustua te verhuizen, komt alsdan
vrij algemeen, maar niet talrijk, aan ona atrand voor, overwintert in menigte in Noord-Afrika, en keert in het voorjaar
naar zgne broedplaatsen terug. In Noord-Amerika wordt lijn
plaats vervangen door een kleiner ras: GAar. WilBtmii, BOHAI.
Hij is schuw, heeft eene heldere, fluitende stem, voedt
zich vooral met insekten en derzelver masken, en legt in
den regel 4, grgsro8se met graauw en zwartbruin gevlekte en
gestipte eg eren.

MEYER en Wo LP, Taschenb., 11, 824. - GAar. curcml'cu,
BESECItB, Vögel Curlands, p. 66, nO. 184. - GAar. jluuiat&lil, BECB8T., IV, p. 422. - TEM'U., 11, 542; IV, 857. Bun., Enl. 921. - NAuu., pI. 177. - GOULD, pI. 297.
Geheele lengte 6". Vleugels 4t". Staart 2".
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Bek zwart. Oogen bruin. Pooten vuil oranje.
Kie u r der v eder e n vol m a a kta Is bij den Bon tbek-plevier, van welken hij echter dadelijk door
vee I g e rin g ere g r oot tee n zijn eng e h e e I z warten bek te onderscheiden is.
Deze kie ins t ede rEu rop e es c h ePI e v ier e n bewoont, behalve Europa, ook het noordelijke en gematigde
Azië. Hij overwintert in Noord-Afrika. Hij nestelt op zandbanken of de zandige oevers van meren en rivieren, somtijds ook op vlakten, die met kort gras begroeid zijn, zui·
delijk tot Hongarijë, in Scandinavië en Rusland noordelijk tot ongeveer 65°. De eg eren hebben veel overeenkomst
met die van den Bontbek-plevier, maar zij zijn kleiner, en
de grondkleur is niet zelden fraai kopergroen. De broedtijd
duurt 10 dagen. De jongen zijn in den beginne met dons
bekleed, eene maand later hebben zij volkomene vederen.
Zij drukken zich, even als jonge Kieviten en andere jonge
Steltloopers , bij gevaar op den grond.
8e Strandplevier. Charadr... cantlän...
LA. TH., Index, Suppl., II, p. 66. -

Char. albifrOnB,

MEYER en Wou, U, p. 828, nO. 5. -

Tuul., 1I, 544;

IV, 858. - NOZEM'. en SEPP, V, 471.
Geheele lengte 6f'. Vleugels 4:\-". Staart li~·".
Bek en poot e n zw art. Oog end 0 n k e r b r u i n.
Onder de drie inheemsche kleine Plevieren
27
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dadelijk te herkennen aan zijne zwarte pooten,
den afgebroken kraag van den krop, en korten
staart.
Een weinig grooter en veel krachtiger dan de Kleine plevier, de bek insgelijks krachtiger en langer, en de pooteo
hooger, maar de vleugels niet langer en de staart veel
korter.
Hoofdkleur der bovendeelen licht brons bruin ; de onderdeelen wit. Wit zijn ook het voorhoofd, de buitenpenneo
van den staart en een band om den achterhals ; bruiD de
teugels, de bovenhelft der oorstreek , de slagpennen, en
eene dwarsvlek aan weêrszijde van den krop. In het zomerkleed zijn deze vlek, de teugels en de oorslreek bruinzwart;
men ontwaart op den bovenkop eenen zwarten band tUI·
schen de oogen, en het geheele achterhoofd tot aan deo
witten halskraag is vaal roestkleurig.
Deze soort werd aan de zuidpunt van Scandinavië, aaD
de \vestkust van Jutland, aan de Oostzeekust, Ran de knat
van het Oldenburgsche, en zelfs aan den hoek van Hollaud
nestelende waargenomen. Zij is op den doortrek langs onze
kust buitengewoon menigvuldig, terwijl men er den Houtbek·
en Kleinen plevier, naar evenredigheid, in zeer kleinen getale
aantreft. De najaarstrek begint reeds in het einde vao Augustus, en zij komen in Mei terug. De 4 egeren ZijD een
weinig meer langwerpig- en sterker gevlekt dan die der beide
voorgaande soorten.
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. DE KIEVITEN. VANELLUS.
Men heeft de gewoonte onder dezen naam de PI e v ier e n
met een en ach ter tee n z a a m te vat ten. De staart is
veelal aan het einde regt en de vleugels reiken ·niet zelden
over den staart heen. Sommige soorten gelijken voor het
overige in alle andere opzigten op de Plevieren, en de beide
geslachten, in dezen zin genomen, ofschoo~ van groot gemak bij het onderscheiden der soorten, zijn niet te min
volkomen kunstmatig.
Wij hebben in ons land slechts twee soorten van deze
zoogenaamde Kieviten. In het overige Europa werden nog
aangetroffen:
Vanellu8 (Chettu8'ïa) gregar'ïu8, VIEILL. Eene fraaije 800rt
van de oevers der Wolga, die somtijds naar het overige Europa afdwaalt. Grootte van den Kievit, maar veel hooger
op de pooten en zonder kuif. Buik zwart. Onderbuik roodbruin. Bovenkop zwart, door wit. omzoomd. Staart wit, met
eenen zwarten dwarsband. Slagpennen zwart. Overige deelen licht roodbruinachtig grijs; op den bals en de wangen
in het bleek rosse overgaande.
Vanellus (Hoplopt~rus) spinö8U8. Uit Noord-Afrika, van
waar hij somtijds naar het warme Europa afdwaalt. Grootte
en lengte der pooten ongeveer als b!i de voorgaande soort;
maar een krachtige doorn aan de vleugelbogt, de achterhoofdsvederen verlengd, cle geheele bo\'enkop, de groote ach-
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terhelft
breede
hals en
Onze

der staartpennen, de buik, borst en van hier eene
etreep tot aan de kin donkerzwal't, de zijden van
kop wit.
beide inheemsche soorten zgn de volgenden:
De lUerit. "'anell•• c ....tät••.

Der Kiehitz. Le vanneau. The Lapwing.
Vögel Deutschl., deel J. - Pringa
TnfM., 11, 650; IV,
362. - BUFF., EnJ. 242. - N OUM. en Snp, I, 65; IV,
371. - NAUM., pI. 179. - GOULD, pI. 291.
Geheele lengte 12". Vleugels 8f'. Staart 4',
Voetwortelli"·
Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten vleeschklenrig roodbruin. De binnen- en bnitenstaartpennen een
weinig korter dan de overigen. Aan het achter·
hoofd een bundel lange, smalle en opwaarts ge·
kromde vederen.
Bovenkop, teugels, eene streep onder het oog, keel,
voorhals en krop zwart met staalgroenen weêrschijn. Slagpennen en achterhelft der staartpennen paarsachtig zwart.
Zijden van den kop, borst, buik en voorhelft der staartpennen wit. Dekvederen van den staart witros. Rug en
vleugels bronsgroen, op de schoudervederen in bet koperMEYER

en
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vanellUl, LINN., p. 248, nO. 2. -
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roode, op de voor- en buitenzijde van den vleugel in het
staalblaauwe overgaan de.
Bij de jongen zijn alle donkere tinten flaauwer en de
donkere vederen hebben lichte randen.
De Kievit wordt als broedvogel aangetroffen op voor zijne
levenswijze geschikte plaatsen, in geheel Europa· noordelijk
tot 61 0 , in Algerië en in het gematigde Azië tot _J:apan.
In ons land is hij op alle lage weilanden en moerassen zeer gemeen. Die bij ons broeden verhuizen gewooo19k in September, worden echter door anderen, uit het
noordoosten komende, vervangen. Zoodra de vorst invalt,
vertrekken ook deze, ofschoon er, bij zacht weder, niet
zelden verscheiden overwinteren. Hij keert bij oos, omtrent in het begin van Maart, op zijne broedplaatsen
terug. Zijne stem en levenswijze zijn hier te lande alom bekend.
Hij legt 8 tot 4 eijeren, welke in zestien dagen uitgebroed
worden. Men weet, dat de kievitseijeren als lekkernij zeer
gezocht zijn, en dat er uit ODS land jaarlijks voor aanzienlijke sommen, vooral naar Engeland, uitgevoerd worden.
De GoudkievIt. VaneU... 8quatarola.

Le vanneau 8uu8e.

Tringa 8qua/arola, GMEL., p. 682, nO. 28. - Vanellu8
en helvet'ïctII, BRISS., V, p. 100 en 106. - Van.
melanogaster, BBeRsT., IV, p. 856. - TEMM., 1I, 547; IV,

tpV~tII
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859. - NOZEM. en SBPP, V, 479. - BUFF., Enl. 858,
854, 928. -- NAuM., pI. 178. - GOULD, pI. 290.
Geheele lengte 11". Vleugels 7". Staart 2!".
Voetwortel lf)"". Bek I".
Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten zwartgraauw. Staart
zeer flaauw afgerond.
Heeft in gestalte en kleur de grootste over·
eenkomst met den Goudplevier; hij is echter
krachtiger, heeft eenen veel krachtigeren sna·
vel, en is van den Goudplevier dadelijk te onder·
scheiden door de aanwezigheid van eenen kleinen
ach terteen. Behalve dat zijn de gele vlekken der boven·
deelen zeer flaauw en meestal witachtig, bij de ouden zelfs
geheel wit.
Dezê soort schijnt, behalve ons werelddeel, geheel Afrika
en Azië te bewonen. Zij werd in Siberië op 71° tot 74°
N. B. broedende waargenomen. In Scandinavië nestelt zij
noordelijk van 67° tot aan de IJszee. Zij trekt door ons
land in October en November, langs de kuststreken, maar
slechts in kleinen getale, en keert eerst in Mei op hare
broedplaatsen terug. Mèn heeft somtijds zelfs tot half Jung
enkele voorwerpen aan de kust der Noordzee bij den mond
der J ahde geschoten, waaruit men besloten heeft, dat zij
aldaar broedt. Deze soort is zeer schuw bij hare broedplaatseu, terwijl daarentegen de met haar zoo zeer verwante Goudplevier in het geheel niet schnw is. Zij
legt, tegen het einde van J nny, hare 4 eg eren J welke een
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weinig grooter zijn dan die van de Goudplevier, in eene,
met bladeren of mos belegde uitholing van den grond.
DE STEENLOOPERS. STREPSILAS.

Er is slechts eene soort van dit geslacht bekend. Het is
een PI e v ier met v ier tee n en, I ag e en krachtige po 0ten, en eenen puntigen, harden, zijdelings zamenge d ruk ten en a a n mer keI ij k n a a r boven gek romden bek, die een wei n i g I a n g er is dan dek 0 p.
Dit is
De 8teealooper. 8trepslIas Interpres.
Der Sleinwälzer. Le tourne-pierre. The Turn-stone.

ILLIG., Prodr., p. 263. - Tringa interpres , LINN., p.
248, nO. 4. - Pringa morinelIa , ibid., p. 249, nO. 6. Slreps'ilas colläris, TEMM., II, 553 j IV, 362. - Bun.: Enl.
340, 856, 857. - NOZEM. en SEPP, lIl, 291, (bovenste
afbeelding). - N.WM., pl. 180. - GOULD,· pI. 318.
Geheele lengte 8". Vleugels 5î". Staart 2t". Bek f'.
Voetwortel }".
Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten roodgeel.
Onderdeelen van den krop naal'- achteren en stuit, in
eiken leeftijd wit j slag- en staartpennen zwartbruin, maar
laatatgenoemden aan den wortel en de punt wit. Overige
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deelen bij de jongen donkerbruin, maar alle vederen en
pennen met lichtbruine of witachtige randen. Bij de ouden
in het zomerkleed zijn de mantel en vleugels roodbruin met
groote zwarte vlekken, de krop tot aan de keel is zwart,
en de kop, keel en nek zijn wit: maar het zwart van den
. krop is aan weêrszijde van den hals tot eenen kraag verlengd,
het loopt als eene streep tot aan den snavel, klimt op de
wangen en vormt op het voorhoofd eenen zwarten band.
Behalve dat is de boven- en achterkop van zwarte over·
langBche vlekken voorzien. In het winterkleed is het wit
minder zuiver, de zwarte vederen hebben lichte randen, en
het roodbruin wordt door donkerbruin vervangen.
De Steenlooper broedt in de koude streken van het geheele noordelijke halfrond, in Europa zuidelijk tot Jutland
en verscheidene eilanden der Oostzee. Hij vertrekt reeds in
September, is in den winter en het voorjaar in vele streken
van Noord-Afrika tot Madera gemeen, komt in dit saizoen
zelfs op Celebes en enkel op Java voor; en keert dikwijls
eerst laat in het voorjaar, b. v. in de helft van Mei, op zyne
broedplaatsen terug. Zijn stemgeluid is helder en fluitend.
Hij voedt zich met wormen, insekten, en derzelver mas·
kers en nestelt op den grond. De eijeren, 8 tot 4 in
getale vindt men in Junij: zij hebben veel overeenkomst
met kievitseijeren , maar zijn veel kleiner.
DE SCHOLEKSTERS. HAEMATOPUS.

De Scholeksters zijn groote Plevieren,
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zeer krachtige gestalte, met eenen bek, die krach·
tig, veel langer dan de kop, regt en sterk zijdelings zamengedrukt is; met tamelijk korte, dikke, door een net vau schubben bedekte pooten;
met d ri e tee n en, welke door een zeer smal, met schildjes
bekleed vlies omzoomd zijn; met lange en puntige vleugels;
een en v i er kan ten sta ft r t, en wier kIe ure n z war ten
wit of eenkleurig zwart zijn, terwijl de bek en poo·
ten gewoonlijk eene fraai roode kleur vertoonen. Zij
verschillen in kleur weinig of niet volgens de sekse, den
leeftijd of het jaargetijde; bewonen _het zeestrand, nestelen
op de duinen of op andere zandige plaatsen en voeden
zich voornamelijk met wormen, insekten of kleine weekdieren. Deze vogels zijn over den geheelen aardbol verbreid,
ontbreken echter in vele streken.
Er zijn eigenlijk slechts twee hoofdsoorten van dit geslacht
bekend, te weten: de geheel zwarte Haem. niger van An·
stralië, Patagonië, enz., en de gewone soort, die ook in
ons land voorkomt. Dit is
De IiJcholekster. Haematopus ostrale.us.

Langs onze kust ook Kliet, door de Amsterdamsche poeliers
Zee·kieIJit, en in Groningen gewoonlijk Oealerviucher
genoemd.

Der Awternfiacher. L'h'Uüerier. The Sta-Pie.
LINN.,

p. 257, nO. 1. -

T.EMM.,

11, 531; IV, 351.
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Bun., Enl. 929. - NOZllH., en SEPP, I. 52. -NAuM.,pI.
181. - GOULD, plo 300.
Geheele lengte 15". Vleugels 9t". Staart 4". Bek 21"Voetwortel lf'.
Bek oranjerood; bij de jongen roodachtig bruin, maar naar
de punt geel. Oogen karmozijnl'ood. Pooten donker vleeseh·
kleurig.
Vederen slechts met twee kleuren: zwart en wit. Witzijo
de onderdeelen van den krop achterwaarts, de rug van den
mantel naar achteren, de voorhelft der staartpennen, de
dekvederen van den staart, en eene breede band over de
slagpennen der tweede orde en de groote vleugeldekvedereD.
zoo als ook de onderzijde van den vleugel. In het eerste kleed
ontwaart men dikwijls een witten kraag om de keel. In dit
kleed is, in den beginne, de donkere kleur der boven·
deelen lichter en bruinachtig. In het nestkleed is de vogel
met dons bekleed, dat behalve de witte borst en buik, vaal
roestkleurig is met eenige zwarte overlangsche strepen.
Onze Scholekster bewoont de kuststreken van het grootste gedeelte van Europa, en komt slechts zelden in de binnenlanden voor. Vogels, weinig of niet van onzen Schol·
ekRter verschillend, werden in geheel Amerika, Senegal, aan
de Kaap, in Japan, Nieuw Guinea en Australië waargenomen,
en onder de namen van Haem. palliätw, awlralaaiänUS, lora·
giroal", enz. beschreven. De Scholekster nestelt bg ons op
de duingronden langs de kust. Hij zoekt zijn voedsel, het·
geen in wormen) jonge garnalen) en vischbroedael bestaat,
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Ran het zeestrand, en keert tot dit einde de aldRar liggende
voorwerpen, vooral borens en schelpen om, waardoor hij
waarschijnlijk den naam van Oe8te1'f)Ï8.cher verkregen heeft.
Hg boort ook, even als de Snippen, met zijnen bek, in
het zand diepe ronde gaatjes. welke men, honderden bij
elkaar, op het zeestrand waarneemt. Hij trekt in September
weg en komt in April terug; intusschen blijven er steeds in
kleiner of grooter getal bij ons overwinteren, en deze komen alsdan ook op de bij de kust gelegene weilanden. Zijne
stem is schel. Hij loopt goed en zijne vlugt is snel. De eijeren liggen in eene uitboling van den grond, die met eenige
grashalmen belegd is. Men vindt ze eenmaal 'sjaars in de
maand Junij. Zij zijn 2 tot 8 in getale, zoo groot als kippeneijeren J bruinachtig roestgeel, met bruinzwarte vlekken
en grijze stippen. Zij worden door het wijfje J nagenoeg alleen bij nachttijd , in drie weken tijds uitgebroed.

DE SNIPVOGELS. SCOLOPACES.
Deze familie bevat de geslachten der Snippeu, Grutto's,
Strandloopers • Ruiters, Wulpen, Kluiten en "Steltkluiten.
De oogen dezer vogels zijn ver naar achteren ge·
plaatst, en de bek is op verre na niet tot aan bet
oog gespleten. De bek is gewoonlijk aanmerkelijk
langer dan de kop, min of meer week, van achteren
nagenoeg vierkant, van voren veelal een weinig verdik ten ver b ree d I waardoor hil als een werktuig tot het
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tasten geschikt wordt, en tot bet boren in den grond dient
bij bet' zoeken naar voedsel. De v 0 e t wor tel is veelal aanmerkelijk, somtijds buitengewoon verlengd, en van voren met schilden bekleed. De teen en zijn langer dan
bij de Loopvogels, en er is een kleine achterteen
aanwezig, die hooger geplaatst is dan de overige
teenen. De vleugels zijn puntig en reiken veelal
een weinig over den korten, gewoonlijk afgeronden
sta a rt be e n. De meesten bouden zich in lage moerassige
streken op. Zij voeden zich met insekten en derzelver mukers, wormen en allerlei kleine weekdieren. Zij nestelen op
den grond, en leggen bunne 3 tot 4, groote, peervormige
egeren veelal in eene, met eenige grashalmen belegde uit·
holing van den grond. Eenige soorten leggen hare eg eren
in oude lijstemesten.
DE SNIPPEN. SCOLÖPAX.

De Snippen hebben buitengewoon ver naar achteren geplaatste, groote oogen, eenen bek die langer dan de kop is, in den regel regt, aan wec1rszijde
van eene lengtevore , en aan den wortel van de doorboorde
neusgaten voorzien, en voetwortels, die middelmat i g van lengte, en van voren met schilden bedekt zgn. Er
is weinig verschil van kleur in het kleed, volgens de sekse,
het jaargetijde of den leeftijd. Zij zijn nachtdieren.
Haar vleesch is, voortreft'elijk. Zij zijn in grooten getale van
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voorwerpen, maar in kleinen getale van soorten, ~ver de
geheele wereld verbreid, en vormen de onderafdeelingen der
Houtsnippen, Watersnippen en Basterdsnippen (Rhynchaea).
Laatstgenoemden zijn aan de heete luchtstreken eigen, en
gekenschetst door haren een weinig gekromden bek.
De vier soorten, welke ons werelddeel bewonen, worden
ook in ons land aangetroffen.
De BoutsnIp. Scolapax rusticlIla.

In Gelderland Woudanep genoemd.

Die Waldschnepfe. La béca8se. The Woodcock.
p. 248, nO. 6. - TEMM., 1I, 678; IV, 429. Bun., Enl. 885. - NOZEM. en SEPP, Hl, 285. - NAUM.,
pI. 211. - GOULD, pI. 819.
Geheele lengte 18". Vleugels 7". Staart 8". Bek
8". V 0 et wor tel Ij".
Bek vuil vleeschkleurig, naar voren zwartachtig. Oogen
donkerbruin. Pooten grys vleeschkleurig.
Grootte ongeveer van een Patrijs. Gedaante
krachtig, plomp en ineengedrongen. Onder alle
Steltloopers te herkennen aan hare nagenoeg
tot aan de hakken met vederen bekleede schenk e Is. Het mannetje een weinig kleiner dan het wijfje. De
jagers geven aan de grootere voorwerpen den naam van
Uilenkoppen. Sommigen onderscheiden bovendien onder den
LINN.,
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naam van Blaauwpooten de voorwerpen, bij welke de kleur der
pooten in het blaauwgraauwe trekt. Volgens hun zeggen zijn
deze ook kleiner en trekken vroeger naar het noorden terug dan de gewone Houtsnip. Hoe dit ook zij, aan een ver·
schil van 800rt is hier niet te denken.
Bovendeelen geelachtig grijs, roestrood en bruinzwart ge·
vlekt, dwars gestreept en gemarmerd. Onderdeel en rosachtig
grijs, met bruine dwarse zigzag banden. Keel witachtig.
Eene bruine streep langs de teugels. Verscheidene lIreede,
zwarte, door ros afgescheidene dwarsbanden op de kruin en
den achterhals. Punt van den staart bruingrijs. Geen stand.
vastig uiterlijk onderscheid tusschen beide seksen, zelfs niet
in de teekening der langste slagpen, zoo als men dikwijls
beweert.
De Houtsnip bewoont de gematigde en koude streken
van Europa en Azië tot Japan. Zij verhuist in October en
November, keert in Maart op hare broedplaatsen terug,
overwintert in het warme Europa, zelden bij ons, en gaat
in Azië zuidelijk tot Nipaul. Zij is in ons land, op den
doortrek in het najaar, uit het noordoosten kom'ende, menigvuldig, zeer zeldzaam in het voorjaar op den terugtrek,
wanneer zij, zoo als onze meeste trekvogels, eenen meer
regten , korteren ,oostelijken weg neemt, en zich onderweg
weinig ophoudt. Zij broedt in Mei, in Scandinavië en Rusland tot ongeveer 67° noordelijk; in kleinen getale in Denemarken, in het Wurtembergsche, in Engeland, in het
Munsterland en ook in ons land; zeer talryk in Lithoeanië
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en op het Karpathische gebergte. De Houtsnip trekt bij
nacht. Zij ligt over dag op den grond verscholen in bosschen,
in bet hakhout of zelfs onder enkele struiken. Met het vallen van den ávond begeeft zij zich op de nabij gelegene velden, om haar voedsel te zoeken. Zij voedt zich voornamelijk met w.ormen, insekten en derzelver . maskers, kleine
weekdieren, eet echter ook beziën. Zij zet zich, in het voorjaar en den zomer, somtijds op de hoogste toppen der boomen. Bij het vliegen is de bek benedenwaarts gerigt. Hare
4. eijeren zijn bleek roestgeel, met roodgraauwe vlekjes en
stippen .. Zij worden door het wijfje in zeventien dagen uitgebroed, en de jongen verlaten het nest dadelijk na de geboorte, doch worden er ook wel, bij gevaar, door de moeder met haren bek uitgebragt.
Be PoelSDIp. 8colopax major.

Ook Dubbele snip, in Gelderland GraJlvogel en Gra8snep
genoemd.
Die Doppelschnepfe. La bécassine double. The great Snipe.

p. 661, nO. 36. - Gallinägo major, LueH. TaMM., 1I, 675; IV, 430. NOZEM. en SEPP, lIl, 247.N AUM., pI. 208. - GOULD, pI. 320.
Geheele lengte U". Vleugels 5!". Staart 2". Bek
2!". V 0 e t wor tel 1/1''''
GMEL.,
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Bek geelachtig vleeschkleurig, naar voren allengskens in
het zwarte overgaan de. Oogen donkerbruin. Pooten bleek
loodkleurig, naar achteren in het vleeschkleurige trekkende.
De groots te d er in heemsch e Wa tersni p pen.
Heeft in gestalte en kleur zeer veel overeenkomst met
de Watersnip; maar zij is grooter, plomper en zwaarder;
zg heeft zestien sta art pen n en; de lichte vlekken op de
vleugels zijn grooter; borst en buik zijn, in plaats van "it,
rosachtig wit en, even als de zijden van den romp, van
bruine dwars banden voorzien.
De Poelsnip broedt algemeen in het zuidelijke en Midden-Scandinavië, in Denemarken, en zelfs in het Bronswijksche en Olden burgsche; zeldzamer in het overige Doitschland, in ons land en in het overige westelijke Europa. Ook
op den trek wordt zij bij ons slechts in kleinen getale aangetroffen. Zij gaat intusschen zuidelijk tot Klein-Azië en
Madera. Zg houdt zich in het najaar niet zelden op aardappel velden of in sparrebosschen, gewoonlgk echter in moerassige streken, op. De najaarstrek duurt veelal van half
Augustus tot half September; de voorjaarstrek van half
April tot half Mei. Bij het opvliegen laat zO nooit eenig
geluid hooren; zO vliegt niet in de hoogte, noch in
zigzag zoo als de Watersnip, en hare vlugt is minder
snel. Voedsel en voortplanting zoo als bij de volgende
soort. De 4 eijeren zon licht olijfkleurig met zwartbruine
vlekken.
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De Wa&er....p. 8eolopax .alllna.o.

Die 1YaaBerachnepfe. La bécaarine. The Snipe.
p. 244, nO. 7. - Gallinägo acolopacinu, BONAP. II, 676; IV, 433. - Bupp., Enl. 888. --"" N OZEII.
en Sup, UI, 233. - NAUM •• pl. 290. - GOULD, pI. 821,
fig. 2.
Geheele lengte 10". Vleugels 5". Staart 2". Bek
2t". V 0 et wor tel 1 rV'.
Bek grys loodkleurig, in het voorjaar in het roodgele
trekkende; naaf voren zwartachtig. Oogen donkerbruin. Pooten
vuil vleeschklenrig, in het groen blaauwachtigo trekkend.
Staart met 14, somtijds slechts met 12 pennen.
Klei ner dan de Poelsnip, maar veel grooter
dan het Bokje.
Kop rosachtig wit; op den bovenkop twee breede bruinzwarte strepen, op de teugels eene diergelijke streep. Hals
en krop vaal rosachtig, met zwartbruine vlekken. Rug en
',leugels bruinzwart; alle vederen met roestkleurige vlekken
en dwarsbanden, en ,ier witachtig roestgele overlaugsche
strepen op den rug en de schouders. Staartpennen hoog
roestkleurig, met zwarte zigzag dwarsbanden. Borst en buik
wit, op de zijden met bruine gegolfde dwarsbanden.
De Watersnip is over geheel Europa, het grootste gedeelte van Afrika en het geruatigde eo koude Azië tot J aLINN.,

TJIIII.,
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pan verbreid. De gewone Watersnip van Amerika schijnt
insgelijks weinig van de onze te verschillen. Daarentegen
heeft die van Australië, S. awlrälis, de zijdelingache
staartpennen smaller dan de onze, en de gewone Watennip
der Sunda-eilanden, S. ,teftüra, heert deze pennen buiten·
gewoon smal, stevig en talrijker dan bij de overige soorten
(in het geheel ongeveer 20). De Watersnip broedt op voor
haar geschikte plaatsen in geheel Europa, in het Noorden
zelfs in Siberië, Lapland, IJsland en Groenlandj zeer algemeen in Beijeren, Hongargë enz.j bij ons vrg menigvuJdigin
Noord-Brabant en Groningen j maar in klein getal in ZuidHolland. Daarentegen is zij op den trek op lage, moerassige
plaatsen of op velden, in ons geheel land zeer gemeen. Zij
verhuist bij nachttijd. De najaarstrek duurt van Augustus
tot October, de voorjaarstrek van Maart tot April. Over dag
ligt zij op den grond gedrukt Hare vlugt is snel en veelal
hoog; lij laat, buiten den broedtijd, bij het opvliegen, hw
stemgeluid, klinkend als "kètsch" hooren. In den bl"Oedtgd
let lij lich niet lelden op hoomen, en het manoetje ver·
heft zich in deaeo tijd plotseling eo schielgk hoog in de
lucht, stort aich echter van tijd tot tijd loodregt , 12 tot15
voet, uit de hoogte naar beneden. Het heeft bij dit bedrjr
de vleugels gekromd, den staart waaijervormig uitgebreid eR
scherp afwaarts gebogen, en laat alsdan het zonderlinge
hl.tende geluid (bij de Duitsehe jagers Meckern genoemd)
hooren, hetgeen men tot op 3S0 pas afstand verneemt,
en volgens de nieuwste waarnemÏDgen voortgebragt wordt
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door de snel trillende beweging der slag- en staartpennen_
De Watersnip voedt zich met insekten en wormen, zelfs
bloedzuigers. Zij maak~ haar nest op den grond, en legt
steeds 4, grijsachtig olijfgroene, met groen en bruin ge·
vlekte eg eren , welke in ongeveer 16 dagen uitgebroeu
worden.
.et Bokje. I!Jcolopax lralIlDula.

In sommige streken van Noord-Brabant Dooverik, bij
Breda ook Halfke en Pink genoemd.
.Die Moorschnepfe. La 8Ourde. The Jack-Snipe.
LINN., p. 244, nO. 8. TEMM., II, 678; IV, 486.
Bun., Enl. 884. - NOZEM. en SEPP, lIl, 287. - NAuM.,
pI. 210. - GOULD. pI. 822.
Geheele lengte 8". Vleugels 4". Staart Ii-".Bek
ruim I!". Voetwortel -t".
De kleinste van alle inheemsche soorten en
hieraan gemakkelijk te herkennen.
Kleur van den bek, de oogen en pooten ongeveer als van
de Watersnip.
Kleur der vederen in het algemeen als bij de Watersnip;
maar de meer puntige staartpennen veel valer; het bruinzwart van den rug in het metalliek staal groene overgaande ;
op den bovenkop eene breede zwartbruine middenstreep,
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eene diergelijke maar smalle streep boven het oog, en tuaschen beiden eene roestkleurige streepj de vederen van den
achterhals met talröke witte stippen.
Het Bokje bewoont het grootste gedeelte van Enropa,
ook Siberië en Klein-Azië, maar het wordt op IJsland en
Groenland niet aangetroffen. Het nestelt in Scandinavië, in
het oostelgke Europa, minder algemeen in Denemarken,
enkel zelfs in de provincie Groningen. schijnt echter
in het overige westelijke Europa slechts op den trek voor
te komen, en wel in veel geringer getal dan de Wa·
tersnip. De najaarstrek heeft in den regel plaats in Augustus en September, de voorjaarstrek in April en Mei.
Bij het opvliegen, laat het, in het voorjaar nageuoeg altüd,
in het najaar zeldzamer. zgn stemgeluid hooren, hetgeen
uit eenen enkelen zachten toon, als 11 kek" klinkende bestaat. Het is een ongezellige vogel. De vlugt is onzeker, en
doet aan die der Vledermuizen denken. Nestplaats, nest en
egeren nagenoeg als bij de Watersnip. maar de egeren veel
kleiner.
DE GRUTTO·S. LIMOSA.

Men kan de Grutto's, die in Zuid-Holland ook, even
als de soorten van het geslacht der Ruiters. Tuilen en in het
fransch Barges. genoemd worden. beschouwen als groote
Dagwatersnil'pen met lange pooten. en eeneo
in den regel min of meer opwaarts gekromdeo
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snavel. Honne oogen zijn voor het overige kleiner
dan die der Snippen, en het naakte gedeelte derschenkels is veel langer. Hon staart is aan het einde regt. De
wijfjes zijn veelal aanmerkelijk grooter dan de mannetjes.
Hun zomerkleed is min of meer roestkleurig, en verschillend van het eenvoudige winterkleed. Zij bewonen moerassige
of in het algemeen vochtige plaatsen, vooral langs de koststreke!l' voeden zich met wormen, insekten en slakken,
nestelen op den grond in het gras, en zijn over het grootste
gedeelte van den aardbol verbreid.
In Europa worden drie soorten van dit geslacht aangetroffen, van welke echte~ slechts twee in ons land waargenomen worden. De derde soort, Limo,a terek, TEMM., of Terekia
ci,,~r~a of Limo8a rec'Urviro8tra, P ALL., bewoont het oostelijke Europa, Azië en Australië. Zij is veel kleiner dan
onze soorten, lager op de pooten en heeft den snavel veel
sterker opwaarts gekromd. Eene vierde soort, die somtijds
uit Noord-Amerika naar ons werelddeel afdwaalt, is Limo,a
f{fiB~a of Macrorhamphw griBe'U8, LUCH. Zij heeft de grootte
van onze Watersnip, de kleur is ongeveer als bij den Rossen
grutto, maar haar bek is geheel regt.
Be Grutto. LIDl08a aelJoeephala.

Ook Marel en Grut genoemd.

La harge. The Godwit.
BONAP., List, p. 52. -

ScolopaM limo8a J LINN., p. 245,
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nO. 18. - Sc. aegocepMla, ibid., p. 246, nO. 16. - LimoBtJ
melanüra, LEISLER, Nachträge zu BECBSTEIN'S Naturg.,lI,
p. 158. - TEM'M'., 11, 664; IV, 421. - Bun., En!. 874,
916. - NOZEM. en SEPP, I, 58; IV, 321. - NAulf., plo
212, 213. - GOULD, pI. 305.
Mannetje: Geheele lengte I5!". Vleugels S'.
S ta art 3". Bek 3f'. V 0 et wor tel 2r.
Wijfje: Geheele lengte I6!". Vleugels,
Sta art r u i m 3". Bek 4". V 0 e t wor tel 3".
Bek naar voren zwartbruin, naar achteren vuil roodgeel,
bij de jongen vleeschkleurig. Poot e n zw art, bij de jongen donkergraauw. Oogen donkerbruin.
Gemakkelijk te herkennen aan hare grootte
en den grootendeels zwarten staart.
De tweede groote helft van den staart in eIken leeftijd
zwart. Slagpennen bruinzwart aan den wortel wit.
Winterkleed: Bovendeelen grijsbruin. Onderdeelen lichter,
van den krop naar achteren, de stuit en eene streep aan
weêrszijde van het voorhoofd wit.
In het zomerkleed zijn de voordeel en van den vogel, behalve de witte keel, tot over de schouders, den krop en
de zijden van den romp, roestrood , en van den hals naar
achteren van zwarte dwarse banden voorzien, die op den
rug en de Bchouders tot dwarse vlekken verbreed zijn. Bij
het wijfje is deze roeBtroode tint valer, en de zwarte banden zijn minder talrijk.
De vogel in het nestkleed is met ros dons bedekt,

Sr.
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dat op de bovendeelen door eenige donkere strepen afgebroken is.
De Grutto is, over het groo.tste gedeelte van het gematigde Europa, op voor zijne levenswijze geschikte streken ver. breid. Hij broedt op Gothland en Oeland, komt echter in
het eigenlijke Scandinavië in het geheel niet voor. In GrootBrittanje was hij menigvuldig tot in het begin dezer eeuw,
thans is hij er zeer zeldzaam. Hij is gemeen in de moerassen
van Hongarijë, zeldzaam of slechts toevallig in de meeste
overige binnenlanden. van ons werelddeel. Hij wordt ook
in het geheele gematigde Azië tot Bengalen en Japan aangetroffen, werd in den winter in Noord-Afrika waargenomen, en bewoont zelfs het koude Noord-Amerika (Limala hudaoni'ca). Bij ons is hU in de kustprovinciën,
op vele plaatsen, op vochtige weilanden, in polders
en in moerassige streken zeer algemeen gedurende den
zomer. HU komt in de tweede helft van April tot ons,
verlaat zijne broedplaatsen reeds zoodra de jongen vliegen
kunnen. begeeft zich alsdan naar de monden der rivieren
of groote moerassen en vertrekt spoedig daarop. Hij laat
zgn stemgeluid, waaraan zijn nederlandsche naam ontleend
is J vooral bU het vliegen hooren. Het nest bestaat uit
eenige grashalmen, welke in eene uitholing van den grond,
veelal in het hooiland, liggen. Het bevat 4 eijeren, welke
grooter zijn dan kievitseijeren , maar even lekker: hunne
kleur is olijfgroen, en zij zijn met donkergrijze en bruine
vlekken en stippen bedekt.
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De Rosse pDttO. LlDlosaruCa.

Ornith., V, p. 281, nO. 5. - Scolopa:e lappontc4,
p. 246, nO. l5. - Limosa Meyeri, LEISLER. - TEM ••, .
II, 668; IV, 424. - BUll., Enl. 900. - NAUIf., pI. 215.BRISS.,

LIN N.,

pI. 306.
Mannetje: Geheele lengte l3l". Vleugels 8". Staart 2l'"
Bek 3". Voetwortelli".
Wijfje: Geheele lengte l4!". Vleugels 8t". Staart 3'.
Bek 3i".
Bek bmin, naar voren zwart, aan den wortel der onderkaak vaal geelrood, bij de jongen vuil vleeschkleurig. Oogen
donkerbruin. Pooten zwart.
Door mindere grootte, en de kleur van den
staart gemakkelijk van de voorgaande soort te
on d era c hei den.
Slagpennen bruinzwart. Staartpennen witachtig met vele
bruine dwarsbanden. Stuit wit.
Winterkleed en jong: Hoofdkleur grijsachtig wit. op de
bovendeelen in het bruinachtige trekkende, en bier met
bruine vlekken bedekt. Hals, krop en zijden van den romp
met bruine fijne overlangsche vlekken.
Zomerkleed: Kop, hals en alle onderdeelen roeetrood,. bij
het wijfje veel lichter en minder zuiver.
De Rosse grutto bewoont Europa en Azië tot Austnlië
(Lim. tAroPlIgiä1is). Hij broedt in het koude Siberië I in het
GOULD,
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oostelijk gedeelte der koud.te streken van Scandinavië en,
ofschoon in zeer kleinen getale en slechts op sommige
plaatIen , langs de oevers der Oost- en Noordzee , bij ons.
zoo als het schijnt, aan den mond van de Maas. Hij komt als
trekvogel in September en October tot ons. naar GrootBrittanje, en andere streken van het gematigde en warme
Enropa, waar hij overwintert. en keert in April terugj wordt
echter op den trek, bij ons ten minste, nitsluitend langs het
zeestrand of aan· de monden der groote rivieren aangetroffen. Hij heeft voor het overige in zijne gewoonten groote overeenkomst met den gewonen Grutto, maar zijne stem is
verschillend, en de egeren zijn kleiner en langwerpiger.
DE STRANDLOOPERS. TRINGA.

De Strandloopers zijn Dagsnippen met eenen regten bek die ongeveer de lengte van den kop
heeft, en met tamelijk korte pooten. De kleine
achterteen ontbreekt slechts bij ééne soort (TI'.
tJrenarla); eene andere soort (de Kemphaan) wijkt af door
hooge pooten en een spanvJies, hetwelk den midden- en
den buiten teen vereenigt.
De Strandloopers bewonen den geheelen aardbol. Zij broeden in moerassige streken, en plaatsen hunne groote peervormige eijeren in eene uitholing van den grond, die met
eenige grustelen belegd is. Deze zyn meest 4 in getale en -
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bruin gevlekt. De in de koudere streken levende soorten
verhuizen in den winter.
Onder de Europeesche soorten is er eene, die nog niet
in ons land aangetroffen werd, te weten:
Tringa p!Jgmaea, LATR. of plalyrhyncha, TIMM. Zg stemt
in grootte ongeveer overeen met het kleine ras van den
Bonten strandlooper, maar is gemakkelijk van deze en alle
overige soorten te onderscheiden door haren naar voren leer
in het oog loopend verbreeden bek.
De overige Europeesche, ook in ons land voorkomende,
soorten zijn de v,olgenden.

De J{aDoet-.traDdlooper. TrlD.a caDat...
La maubèche.
7'ringa cin~rea, BRÜNM., Om.
bor., nO. 179. - Tringa islandtca' en gr'ïIea, GMIL., p.
682. - Pr. ferrugin~a, MUIK en WOLP, 11, p. 895. Tl!IMM., II, 627; IV, 409. Bun., Ent 365, 366.NA UM., pI. 183. _. GOULD, pI. 324.
Geheele lengte 9f'. Vleugels 6f'. Staart !l'.
Bek 1t". V 0 et wor tel 1t".
Bek bleek zwart, bij de jongen in het groenachtige trekkende. Oogen donkerbruin. Pooten zwart, bij de jODpll
donker olijfgroen.
LINN.,

p. 251, nO. 15. -
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Na den KemphaRn de krachtigste en zwaarste
van alle inheemsche Shandloopers.
Jong: Boven brIlingrijs , alle vederen met witte en zwarte
zoomen. Onderdeelen witachtig, op den krop met kleine
overlangsche, aan ~e zijden vaD deD romp met grootere
dwarse vlekkeD. SlagpeDnen bruinzwart j staartpennen lichter
en in het grijze trekkende.
WiDterkleed: Zoo als de jongeD, maar de vedereD der
bovendee1en zonder zwarte en met onduidelijke lichte
zoomen.
Zomerkleed: OuderdeeleD tot op de zijden van hals en
kop zoo als ook de oogstreep roestrood. Vederen der bovendeeleD roestrood met zwarte vlekken.
Deze soort broedt in de koude streken van het noordelijk
halfrond, in ODS werelddeel in de noordelijke helft van Scandinavië. Zij verlaat hare broedplaatsen reeds tegen September,verbreidt
zich over het overige Europa tot Madera, en
,.
keert eerst in April en Mei Daar het noorden terug. Men
vindt haar bij ons op den trek langs het geheele straDd,
maar zij begeeft zich ook landwaarts in aan de oevers der
riviereD eD meren. Hare schelle stem hoort men tot op
groote afstanden. Zij voedt zich met de maskers van insekteD, met wormpjes en kleiDe weekdieren.
)Je Paarse svaadlooper. Trla.a marltlma.
BJI,ÜNN.,

Om. bar., nO. 182. -

TEMM.,

II, 619 i IV,
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en Sup, V, 448. - NAuM., pI. 188.
pl. 844.
Geheele lengte 7!". Vleugels 4!". Staart 2".
Bek 1TV. Voetwortel !".
Bek aan den wortel geel, nltar voren zwart. Dogen donker.
bruin. Pooten okergeel.
Zeer kennelijk aan zgDe, naarevenredigbeid, zeer
lage voetwortels, en de violette speling der
donkere tinten.
Winterkleed: Bovendeelen zwartbruin, met paarsen weêrschiju j kop, bals en krop purperacbtig grijs. Overige onderdeelen wit, aan de zgden van den romp met purpergrgle
overlangsche vlekken.
Zomerkleed: Als bet winterkleed, maar de vederen der
bovendeelen met roestkleurige zoomen en dwarse vlekken,
de krop en hals wit j eerstgenoemde met donkere dwarsvlekken, laatstgenoemde met lengtevlekken digt bedekt.
De Paarse strandlooper broedt in bet booge noordéD
der oude en nieuwe wereld, in Scandinavië noordelijk van
68°. Rg bezoekt ons land jaarlijks in bet najaar en voorjaar, en wordt alsdan langs de kust op de steen en boofden,
b. v. bij Katwijk, ter Heide en te West-Kapelle aangetroft'en.
Hij voedt zicb voornamelijk met kleine weekdieren. Zgn
stemgelnid is beider fluitend.
404. -

NOZEM.

GOULD,

De J[rombek.8traodlooper. Trlo.a 8ubarfluáta.
TEMM.,

lI, 609;

rv:,

897. - 8colopu IUbarguata,
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Nov. Comm. Petrop., XIX, p. 471, nO. 5. - Bupp., Enl.
851. - NOZEM. en SlI:l'P, V, 427. - NA.UM., pI. 185. -GOULD, p1. 828.
Geheele lengte 7-1-". Vleugels ruim 4~". Staart
11". Bek lt tot Ir. Voetwort.el lis".
Bek en pooten zwart. Oogen donkerbruin. .
Te her ken n e n a a n zijn e n, st e r kin het oog va 1lend gekromden snavel.
Kleuren in elk kleed nagenoeg als bij den Kanoet.
strandlooper, maar het roodbruin donkerder en meer vurig.
Deze soort broedt in het hooge noorden der onde en
nieuwe wereld. Zij komt zuidelijk tot Australië voor, en
wordt jaarlijks, maar in tamelijk kleinen getale, in het
najaar en voorjaar aan onze kuststreken, vooral aan slibbige plaatsen aan de monding der rivieren· aangetroffen.
Zij gaat in den winter zuidelijk tot Klein-Azië, waar zij
alsdan zeer gemeen is en zelfs tot de Sunda-eilanden, zoo
als ook tot Noord-Afrika, waar zij echter slechts in kleinen
getale aangetroffen wordt Voedsel en levenswijze als bij de
overige soorten.
De aoate .tr.adlooper. TrIa•• cIDcia •.

Ook 8trandbokje genoemd.

L'iJlouette de mer. Tile Pure.
LINN.,

p. 251, nO. 18. -

Tringa alpina, id., p. 249,
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nO. 11. - NumBfliuB variahtliB, BEeRST., IV, p. 141.Tringa varialJUiB, MEYER en WOLP, Tascb.,. lI, p. 397.TEMM., II, 612 i IV, 399. - Bun., EnI. 852. - NAUIf.,
pI. 186. - GOULD, pI. 329.
Gebeele lengte 7°. Vleugels 4 ,V'. Staart
Bek l"'r". Voetwortel l".
Bek en pooten zwart. Oogen donkerbruin. SlagpeuDeu
zwart.
Winterkleed: Boven grij8bruin, elke veder met eene
donkerbruine overlangscbe vlek. Onderdeelen wit, op deu
krop, bals en zijden van den kop met bruine o,erlangache
,lekken.
Zomerkleed: Vederen der bovendeelen met roestroode
zoomen. Borst en buik in bet midden Iwart.
Men neemt bij deze 800rt een standvastig ras waar, hetgeen zich van het gewone ras echter 8lecbts door geringere
grootte, maar niet door de kleur en levenswijze onderscheidt
Er hebben zelfs allerlei overgangen in grootte tuslchen beide
rassen plaats. Intus8chen 8chijnen bunne broedplaatsen in
den regel ge8cheiden te zgn. Dit kleine ras is 7ringa _lu
minor, SCRLEG., Revue critique, p. LXXXIX. - 7Ting1l
8chinlzii, BREHM., Beiträge, 111, p. 355. - no. pygmlWl,
euv., vertaling ,an Schinz, I, p. 782. - TEMM., IV, 400. NAUM., pI. 187, fig. 1, 2, 3.
De maten ,an dit kleioe ras lijn als volgt: Vleugels
3Ho. Bek o,
De Bonte 8trandlooper 8chijnt het gebeele Doordeljke

Ir.

u
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halfrond te bewonen. Hg gaat in den winter tot NoordAfrika en werd zelfs op Java aangetroffen. Het groote ras
werd in Scandinavië, het kleine in het Holateinache, het
Mecklenburgscbe, Munstersche en bij ons aan den Hoek van
Holland broedend aangetroffen. Het groote ras komt als
trekvogel, in het voor- en najaar, door ons land: men ziet
alsdan voorwerpen van beide rassen in dezelfde vlugten
bijeen j maar in het voorjaar vertrekken al de grooten, en
slechts de kleinen blijven over. De zang van dezen vogel js
tremolerend. Hij houdt zich bij voorkeur op aan de slibbige oevers van ri vieren, meren, pla88en en moerassen. Op
den trek ontmoet men hem ook niet zelden langs de zee~
kus.t. Men vindt zijn nest op moerassige plaatsen. Zoo als
gewoonlijk bestaat het eenvoudig uit eene, met eenige graahalmen belegde uitboling van den grond. De 4 eijeren zijn
bleek bruingeelachtig groen, met olijfbflline vlekken; die
van het kleine
zijn in het oog vallend kleiner dan die
van het groote.

ras

De JUelne .tr••dlooper. TrI••• _I••t ••
LEISLBR, Nachtr. zu BEeRsT., I, p. 74, nl. 10. - Pringa
ptUiIla, MEYER en WOLF, 11, p. 891, nO. 7. - TEIIM., II,
624 ; IV, 407. - NOZEM. en SEPP, lIl, 271. - NAl1M., pI.
184. - GOl1LD, pI. 882.
Geheele lengte fit". Vleugels 8~". Staart
Bek l". Voetwortel t".

Ir'.
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Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten zwart.
M et den volgenden de klei nste der inheemsche Strandloopers.
Winterkleed: Boven bruingrijs , de vederen in het mid·
den donkerbruin. Onderdeelen wit.
Zomerkleed: Vederen der bovendeelen met vaal roestlOode randen 1 eu in het midden met eene groote, zwart·
bruine overlangsche vlek. Zijden van den hals en krop met
roestrood geschakeerd en met kleine bruine vlekken.
De Kleine strandlooper broedt in het hooge ·noorden der
oude wereld, en verbreidt zich op den trek tot naar Afrika
en in Azië tot op de Molukken. Hij wordt alsdan, ofschoon
in ~leinen getale, in ons land, vooral in het najaar, op
moerassige plaatsen, aan de oevers van rivieren en meren,
op baggergronden en op schorren langs de dijken van Zeeland aangetroffen. Aan de zeekust komt hij zelden voor.
Hij voedt zich met maskers van insekten en wormpjes. Zijn
stemgeluid is zacht en als tremoleren de.
Be lUeln.te .trandlooper. Trln.a TemmIRcld'.

Nachtr. zu BECRST., I, p. M, nO. 9.
Tringa puailla, BECRST., N aturg., IV, p. 808. - TEMM.,
1I, 622 j IV, 405.
NAUM., pI. 189. GOULD,
pI. 388.
Geheele lengte 5!". Vleugels St". Staart lt'.
Bek 1". Voetwortel t".
LEISLER.,
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Bek zwart.' Oogen donkerbruin~ Pooten Iwartgrijs, in het
groBD8Chtige ' trekkende.
Zeer verwant met den Kleinen strandlooper, maar de
pooten korter en veel zwakker; de staart langer, het roestrood der bovendeelen in het zomerkleed veel valer, en de
zwarte vlekken van den rug dwars uitgebreid.
Deze soort broedt in het noorden van de oude wereld, in
Scandinaviê van 6:'° tot aan de IJszee, maar nergens menigvuldig. Op haren trek komt zij zuidelijk tot Nipaui, de Sundaeilanden en Klein.Azië; zij verbreidt zich ook, ofschoon
in zeer klein getal, over de gematigde en warme streken
van ons werelddeel, is echter hoe westelijker, hoe zeldzamer. Reeds in ons land behoort zij onder de hoogst zeld·
zame vogels, De najaarstrek heeft in September en October,
de voorjaarstrek in April en het begin van Mei plaats. Zij
besoekt even als de Kleine strandlooper, de slijkerige oevers
van moeraaaen, rivieren en meren. Zij voedt zich met
wormpjes en kleine insekten. De broedtijd is in Junij. Zij
ie op hare bro,edplaatsen niet schuwen zet zich dikwijls
op de toppen en takken der in de nabijheid staande

heesten •
• e BrieteeDllJe .trandlooper. 'l'r"IJa arenarta.
Le ,anderling.
LUIM.,

nO. 9. -

p. 251, nO. 16; Oharadrbu caûdria, ibid., p.255,
.A.renaria gria~a, BBCBST., Nat. Deutschl., IV,
29
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p. 368. - Caltdril armarl'a I TBJlH., II, 524; IV, 848. NOZEM. en SEn, lIl, 288. - NAuM., pl. 182. - GOULD,
pI. 885.
Geheele lengte 7". Vleugels "t". Staart lt".
Bek tt". Voetwortel t"·
Bek en pooten zwart. Oogen donkerbruin.
Onder alle soorten gemakkelijk te herkennen
aan h et gem is van een en ach terteen.
Winterkleed: Bovendeelen bruingrijs. Slagpennen zwartbruin. Voorhoofd en onderdeelen wit.
Zomerkleed: Bovendeelen, kop, hals en krop roeatroocl,
d.e vederen in het midden zwart.
De Drieteenige strandlooper broedt in het hoopte Noorden der geheele wereld. Deze vogels komen reeds in September, in kleine vlugten van 10 tot 20 stuks over J trekken bij ons langs het zeestrand, verzamelen zich, alvOreD8
verder te trekken, somtijds aan de monden onller groote
rivieren, en men treft er aladan vele duizenden bijeen
aan, zoodat op uitgebreide vlakten, b. v. aan den Hoek
van Holland, de grond er geheel mede overdekt i& Hij
bezoekt zelden het binnenland, en keert in het 'fOOI'jaar, somtijds vrij laat, naar het Noorden terug. Hij
schijnt zich ook over geheel Afrika tot de Kaap I Asië
en in Amerika tot Brazilië te verbreiden, zoo als in d8lle
verre gewesten geschotene voorwerpen bewijzen. Hij voedt
zich met wormen en insekten. Zijn stemgeluid is een
korte en hooge I ftuitende toon.
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De Kemphaall.· Trill.a pupax.

Op Texel Kragenmaker genoemd.
Der Kampfoakn. Le combattant. TM Ruff.
LINN., p. 247, nO. J. Machete, pugnam, Cuv., Règne
aD., I, 527. - Tnu•., 11, 681; IV, 411. - Bun., Enl.
800, 805, 306, 844.. - NOZEM. en SBPP, 1, 29. - NA UM.,
pI. 190 tot 198. - GOULD, pI. 228.
Geheele lengte: Mannetje 11"j Wijfje 9". Vleugels: M. 7"j W. 6". Staart: M. 2!"j W. 2". Voetwortel: M. 2"; W. 1i". Bek: M. Ij"; W. 1-1".
Bek, bebalve aan het einde, tamelijk week, rood of bruinachtig geel, naar voren zwart. Pooten rood- of- groenachtig
geel. Oogen donkerbrnin.
In eIken leeftijd te herkennen aan het spanvlies, hetgeen den buiten- en middenteen verbindt; het mannetje in het prachtkleed, behalve
dat, aan zijnen grooten halskraag en zijne veranderlijke kIenren.
Jong: Vederen der bovendeelen in het midden bruinzwart, met rosse randen. Hals en krop ros. Overige onderdeelen en zijdeling&che bovendekyederen van den staart
wit.
Winterkleed: Bovendeelen en krop grijsbruin. Overige onderdeelen wit.
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Zomerkleed van het wijfje: Borst, en buik wit. Vedem
der overige deelen zwart met witte zoomen I vlekken of
dwarsbanden.
Mannetje in het prachtkleed: Gezigt kaal en met wratjes bedekt. Om den voorhals tot aan den nek een knac
van lange vederen, welke tot aan de borst reiken I en heha\.ve dit sieraad, een bundeloorvormig verlengde vederen
ahri weêrszijde van het achterhoofd. Grondtint. en vlekklll
~er vederen I behalve groen en blaauw 1 alle mogelijke verschei·
denheden aanbiedende , eu volgens de voorwerpen, zOO verschillend, dat men er geen twee vindt, die volmaakt gelijk lijn.
·'1 De Kemphaan, is over het grootste .gedeelte van EuroJII
verbreid, komt echter slechts, aan zeke~ bepaalde plaatsen,
ep moerassige weilanden of langs de oevers van meren
Joor. Hij gaat in Scandinavië tot aan de IJszee, bewoont
ook Siberië en wordt in den winter in Noord-Afrika aangetroffen. In ons, aan lage, vochtige streken zoo rik land i. hg I
eTen als elders tot zekere bepaalde plaatsen beperkt. Hij v."
laat ons in Augustus en September, de oude manneijes
vroeger dan de wijfjes met hare jongen; en komt in April
terug, wanneer de kraag veelal nog niet zijn volkomeae
grootte bereikt heeft. De mannetjes bèginneil in Mei de
gevechten, waardoor zij zoo beroemd.zgn geworden, en aan
welke deze vogel zijnen naam te danken heeft. Zg venamelen zich, tot dat einde, in kleinen getale, gewoonlijk vier
tot acht stuk, op zekere bepaalde plaatsen, veelal aan de
oevers van sJooten, meren enz., en dele plaatsen _gn ce-
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makkelijk te vinden, daar de grond aldaar zoo vertrapt :hIJ
dat er geen graa meer groeit. Zij breiden bij het v~
den kraag uit, buigen het voorgedeelte van den .-omp RI de
laagte, steken den kop regt uit ~ en stooten dan met deJitbeit
tegen elkaAr, zonder dat de een den ander eigenlijk kwaad doetl}
hunne .trij'dsucht laten zij ook in de gevangenschap .dap~
lijks blijken. Het zijn stille, schuwe vogels, die in PCJlySDU
drië schijnen te leven. De wijfjes ziet men veelal eenzaam in de
weilanden of moerassen loopen, terwijl de mannetjes zicJldikwij Is , drie of meer bij elkander, schielgk en tamelijk hoog vliegende, van den. eenen polder naar den anderen begeveof0fIChoon zij bij het vliegen den kraag gesloten houden, is hun~1iat.
niettemin, door dezen kraag zoo dik, dat men hen hiel'äAbl
reeds van verre kan herkennen. Zij voeden zich met worniêb}
allerlei insekten en derzelver maskers, slakjes enz. Merl(~ndtl
hunne nesten, op. aanzienlijke afstanden van elka&r ~Eft"~
derd, elk op zich zelven, in polders en moerassen. Hèt net~
bestaat uit eene eenvoudige uitholing van den grontl1,Hin
welke eenige grashalmen gelegd zijn. Het bevat, ~~al
Jsjaan 4 egeren, die een weinig kleiner zijn dan d~ 1I111rl'
den Kievit, eene olgfgroene tint hebben, en met .ótNL"
achtig grijze, bruine en zwartachtige vlekken bedekiJH. :1
Inïff

DE FRANJEPOOTEN. PHALARÖPUS.

01

lioi ...

De Franjepooten zijn Strandloopers met vier tél«fiIeöl,!!
van welke de voorste drie, door een, gewooB1~
gelo bd vlies omzoomd zijo. Zij bewonen in den JIj,*8Ï>
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het hooge Noorden, en komen in den winter enkel in de
gematigde streken van het noordelijk halfrond.
In EurGpa worden twee soorten van dit geslacht aanpo
troffen. De eene, PAal. cÏII~r~"" BRIIS., of "lperllor- LuB.,
die nog niet in Nederland werd waargenomen, ondehCheid&
zich van de ook bij ons voorkomende s0c:»rt, dootdat zij kleiner is en een smallen, niet afgeplatten snavel beeft.
• e B088e fraa,tepoot. PhalaropufallcÄrI...

Oh. BONAl'., Lyc. New. York, II, p. 109. - 'l'ringafolicaria, LINN., p. 249, nO. JO. - PAal. "ffotetm., Bal"',
Orn. VI, p. 20, nO. 4. - PAal. I'latyrhyltcAu, TB.II., UI
712; IV, 446. - NOZBM. en Sin, V, 487. - N.uJI'.,
pl. 206. - GOULD, pl. 337.
Geheele lengte 7!". Vleugels 5". Staart 2!".Bek
U"· Voetwortel ti"·
Bek bruin. Oogen roodachtig bruin. Pooten olijfgroen.
Zeer kennelijk aan zijnen van voren verbreeden en af g epI a t ten s n a vel, even als aan het gelobde
vlies, hetgeen de teenen omzoomt en ze tot op hare helft
vereenigt.
Winterkleed: Boven fraai blaauwwitachtig grijs, hetgeen
zich tot op de zijden van den krop uitstrekt. Slag- en
staartpennen bruin, met witte zoomen. Vleugelvederen grij.
zwart J met witte zoomen, de groote vleugeldebederen aan
de achterhelft wit. Oogstreep en onderdeel en wit.
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Zomerkleed: Vleugels als in het winterkleed; daarentegen
de vederen van alle bovendeelen en ook de schoudervederen
en staartpennen zwart met breede roestkleurige randen.
Bovenkop en keel nagenoeg geheel zwartachtig. Alle overige
onderdeelen vaal bruinrood.
Deze soort broedt in het hoogste noorden van Siberië en
Amerika, en is vooral zeer gemeen in Groenland, noordelijk
van 68°, waar zij op alle eilanden, op welke kleine watervlakten zgn, aangetroffen wordt. Zij is zeldzaam in IJsland, en komt naar Scandinavië slechts op den trek. Gedurende dezen tijd wordt zij ook, ofscboon slechts in kleinen
getale, in het overige noordelijke en gematigde EurO"pa aangetroffen, en van tijd tot tijd bij ons geschoten, hetzij aan
het zeestrand, hetzij op de binnenwateren, zelfs langs de
oevers der slooten en rivieren. In liare maag vindt men
overblijfsels van kreeftdieren. Zij maakt haar nest op den
grond in het gras en legt 4, olijfkleurige met donkerbruin
en donkergrijs geteekende eijeren.
DE OEVERLOOPERS. A.CTITIS.

De Oeverloopers zijn Shan dloopers, wier staart
1a n ge r dan ge w0 0 n 1ij ken st e r kaf ge ron dis. Zij
houden Bich aan de oevers van meren en rivieren op. Behalve . onze Europeesche soort werden nog twee andere
Amerikaansche soorten, maar hoogst zelden en toevallig, als
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afgedwaalden, in ons werelddeel, maal' nog niet in ons
land, waargenomen.
De eene, Actitil BfJrtrfJmï"" oflfmgicfJtul"", heeft ongeveer
de grootte van een Kemphaan-wijfje, maar haal' bek ia leer
kort en de staart lang. Geheele lengte lOl"~. Vleogels 61'.
Staart 3". Voetwortel I!". Staart en vleugels grootendeela
grijsachtig ros en met zwarte dwarabanden.
De tweede soort, Actitil mtICUlfJrlUI, heeft de grootte en
kleur der gewone soortj maar de pooten zijn geelachtig, en
alle onderdeelen zijn met ronde zwartachtige vlekken bedekt.
De gewone 800rt is
De Oeverlooper. AcOU. hypoleacos.

Ook Steen"ink genoemd.
LfJ gaignette.

Bon:, bi8, 1822, p. 560. - TringfJ h'Jpoleucoa, LINN.,
p. 250, nO. 14. - TotfJn"" h'Jpoleuco8, TBIIM., 1I, 657; IV,
419. - Bun., Enl. 850. - NOZBJrJ. en SBPP, UI, 291,
(de onderste afbeelding). -NA.UM., pI. 194. - GOULD, pI. 818.
Geheele lengte 7". Vleugels 4". Staart IiN.Bek
H"· Voetwortel t".
Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten vleeechkleurig ia
het grijsgroene trekkende.
Zeer kennelijk aan zijne tinten.
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Bovendeelen bronsacbtig grijsbruin, op den rug en de
vleugels met vele zwartbruine dwarse vlekken en 8trepen.
Zijdelingsche 8taartpennen wit, allen met bruinzwarte dwarsbanden. Eene streep boven het oog en onderdeelen wit.
maar de krop grij8bruin.
Deze 800rt schijnt over de geheele oude wereld verbreid
te zijn. Zij werd ten min8te in Afrika tot aan de Kaap, en
in Azië tot Japan en de Sunda-eilanden aangetroffen. Zij
broedt in het groot8te gedeelte van Europa, in geheel Scandinavië en ook in ons land. Zij houdt zich bij voorkeur bij
steenige of zandige oevers der rivieren en meren op, vertrekt in het najaar in kleine troepen, vertoeft echter somtijds
tot laat in het jaar en komt in het laatst van April terug.
Hare 8tem klinkt als de schielijk en dikwijls achtereen her·
haalde syllabe Q di IJ. Zij voedt zich voornamelijk' met de in
het water levende maskers van insekten. Zij loopt schielijk,
vliegt 8nel en is schuw. Men vindt haar nest in struiken
verborgen: het rnst op den grond, is napvormig, met hooi
belegd en bevat 4, groote, somb~r roestgele eijeren met groenachtigen weêrachijn, en die met graauw, paars. en roo~bruin
gevlekt en gestipt zgn.
PE RUITERS. TOTANUS.
Men kan de Ru.ters beschouwen als groo te S tra n dloop ers met zeer hooge pooten en een·en krachtigeD, veelal een weinig, maar naauwelijks in het oog
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vallend opwaarts gebogen bek. Zij zijn over de geheele wereld verbreid•
. Behalve onze inheemsche 800rten heert men in hef; o,erige Europa nog de volgenden waargenomen:
Tota",.. 8Iagut'(IÎl, BleR8T. Nagenoeg zoo groot ai. de
Tureluur, maar de bek veel fijner en de pooten ranker.
Bewoont het warme Europa; toevallig in Midden-Europa;
nooit in Scandinavië en Groot-Brittanje waargenomen.
Pota"", 8emipalmat"" TIMM. Grooter en krachtiger dan
de Groenpootige ruiter; de bek veel krachtiger, de pooteD
ook, maar korter. Behalve dat, zeer kennelijk aan zijne van
een aanmerkelijk zwemvlies voorziene pooten, en de aan de
wortelhelft witte81agpennen. Bewoont Noord.Amerika; t0evallig in ons werelddeel, zelf8 naar ScandinaVië afgedwaald.
De overige 800rten komen ook in on8 land voor.

De Zwarte ralter. Totaa•• fwteu.
Nachtr., p. 47. - Limo8a fwctl, BRI8S., Om.
V, 276, nO. 4. - TEM"., 11, 689; IV, 418. - BulP.,
EnI. 875. - NOZIM. en SEPP, 111, 267, 268. - NA UK"
pI. 200. - GOULD, pI. 809.
Gehee1e lengte 12". Vleugels 6". Staart2!".Bek
2-lJ ". VoetwortellH"·
Bek zwart, aan den grond der onderkaak hoogrood, bij jonge vogels geelrood. Oogen donkerbruin. Pooten rood bruin, in den winter en bij de jongen geelrood.
LZISLER,
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Zeer kennelijk aan de kleur van pooten en
bek.
Zomerkleed: Grijsachtig bruinzwart, maar de vleugels, rug
en staart met véle witte vlekjes en dwarsstrepen.
Winterkleed en jong: Bovendeelen bruingrijs, maar vleugels en staart met witte dwarsbanden. Onderdeelen wit, op
den krop in het grij ze trekkende.
De Zwarte ruiter broedt in de, binnen den Noordpoolkring gelegene, streken der ouden wereld, bij voorkeur iu
moerassige sparrebosschen. Hij trekt door Nederland en het
overige Europa in het voor- en najaar, en gaat· zuidelijk
tot Algerië. In ons land wordt hij vooral aan de slibbige
oevers der Zuiderzee, in Friesland en op de schorren en
zandplaten der Zeeuwsche stroomen waargenomen. Hij zwemt
veel, vrijwillig, en dikwijls den geheelen dag door, .om met
den kop onder water zijn voedsel· te vangen, hetgeen in
wormen, waterinsekten , de maskers van kikvorschen en andere waterdiertjes bestaat. Zijn fluitend stemgeluid kan men
tot op groote afstanden vernemen. Hij verlaat zijne broedplaatsen reeds in de tweede helft vau Augustus, en keert
er eerst in Mei terng.

8e GroenpooU.e ralter. Totan•• alottb.
BBCRST., Natllrg., IV, p. 249, nO. 10. -8co1opu glottis, LINN., .
p. 245, nO. 10. - TEKK., ll, 659 j IV, 420. - N OZEK. en
S.'P, IV, 819. - NAUM., pl. 201. - GOULD, pI. 812.
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Geheele lengte I'. Vleugels 6l". Staart 2-1". Bek 2N.
Voetwortel 2!".
Hek zwart. Oogen donkerbiuin. Poot e n 10,0 d kIe u ri g
groenachti~
.
Zeer kennelijk aan de kleur zijner pooten • zijnen zeer
krachtigen Inavel. en zijne staartpennen, die wit
en m et on d uidel ij k e brui n e d wars ban den gemsrmerd zij n.
Jong en winterkleed: Hoofdkleur der bovendeelen bruin·
grijs. Onderdeelen wit.
Zomerkleed: Mantel· en schoudervederen bruin.wart, met
rosachtig grijze zoomen en vlekken. Vleugelvederen bruin·
grijs, met zwarte dwarsvlekken. Kop. hals en onderdee1en
wit, met zwarte vlekjes. die echter op den achterbnik verdwijnen.
Deze soort schijnt zich op haren trek nagenoeg over alle
streken van den aardbol te verbreiden, 1'00 als de door OBI
onderzochte' voorwerpen van Noord· en Zuid·Amerika,Noord.,
West· en Zuid-Afrika, Mauritius, de SllDda-eilanden eB
andere streken bewijzen. Zij broedt in het Noorden. in
Scandinavië noordelijk van 57°, en. op gelijke breedte io
Siberië. Z§ komt reeds tegen het begin van Augustus uit
het noprden in het gematigde Europa aan, en bezoekt ook,
ofschoon zeer enkel, ons land. Zij houdt zich aan de oevers
van het zoete en brakke water op. Haar stemgeluid ia helder en ftuitend. Aan hare broedplaatsen zet zij zich leer'
dikwijls op de toppen der lage boomen. Zij p)aaqt haar n••
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ter zijde

van 'kleine

grasheuvels, onder struiken, en legt 4,
peervormige, bleek, gele, met bruine vlekken en stippen bedekte egeren.
,.e T..-el••r. Totan. .

ead......

Jn Noord-Holland gewoonlijk Tuut, en in Groningen
'I'uutling genoemd.

La gambelle.
Naturg., IV, p. 216. - Scolopa3J calidril, LINN.,
p. 245, nO. 11. - Tringa gambetta, GMEL., p. 671 , nO. 8. TE••., U, 648j IV, '418. - Bupp., EnI. 827, 845. NOZBM. en SEP:r, lIl, 259. NAUM., pI. 199. - GOULD,
pl. 310.
. Geheele,lengte 10". Vleu'gels 5lN.Staart 2!N. B~k
liN. VoetwortelliN.
Bek' zwartbruin, ,naar den grond lood. Oogen donkerbruin.
Pooten oranjerood, bij de jongen lichter.
Zeer 'kennelijk aan de kleur zijner pooten.
Stuit wit. Staart.pennen met vele afwinelende
wi tte. en bruine d warabanden.
Wiaterkleed: Als bij den Groenpootigen ruiter.
Zomerkleed: Van boven bronsachtig bruingrija, van on·
deren wit, overal met donkerbruine overlangache 8trepen,
die IVan den hals naaf achteren doOr dwarse ,vlekken dQoruaeden worden.
B.l:CB8T.,·
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Deze soort i. over geheel ElIropa, over Azië tot op de
Snnfla..eilanden nrbreid. Zij broedt ia Noorwegen noordelijk tot 70°, in ons land zeer menigvuldig op de
lage weilanden en moerassen. Zij vertrekt in Augustus en
September en keert in April terug; komt zelden aan het
zeest.rand; nestelt op weilanden en legt 4 eieren, die een
weinig kleiner en minder dik zijn dan kievitseijeren, eB
eene geelachtige kle~r met roodbruine vlekken hebben.

._tAI

Bet WltlaQe. Tota... ochrop•••
Le cul-lJlanc.

11,651; IV, 415. - Tringa ocAropu, LINN., P. 150,
nO. 13. - BUJ'P.,EnI. 848. - .N.A.Ulf., pI. 197. - GOVLD,
pI. 315, fig. 1.
Geheele lengte 9". Vleugels 5.l". Staart 2*". Bek
Il"' Voetwortel lt".
.
Bek zwart. Oogen donkerbruin. Pooten licht-blaaD'"
g .. ij s, aan de geledingen groenachtig.
Gemakkelijk te herkennen aan zijDe staartpennen,
welke wit en slechts op de tweede heUt harer
lengte van drie of vier Iwarte dwarsbaDdeD
vo orz i en zijn.
Bovendeelen grijsbruin met bronsgroenen wedenchijD, op
den rug en de vleugels met licht bruingrijle stipjes. Krop
TEMIrf.,
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met bruine lengtevlekken ; zijden van den romp veelal met
bruiae dwarsvlekken. Overige onderdeelen en bov8Ildekvederen
"n den 8taart wit.
Deze 800rt broedt in geheel Scandinavië, en in het algemeen in Noord- en Midden-Europa. In on8 land werd zij
tot uog toe slechts enkel op den trek opgemerkt. Zij verhuist vroeg in het jaar, van Augustus tot October en
keert in April en Mei naar hare broedplaatsen terug. Men
vindt haar ook in Azië tot Japan, Oost-Indië en NoordAfrika, waar zij, zoo als, ook in het heete Europa, overwintert. Zij legt hare egeren in onde lij stern esten , dikwijl8 tot
16 voet hoogte van den grond. Zij zgn bleek olijfkleurig,
met grijze en olijfbruine vlekken.

De Bolèhralter. Totanu .Iareöla.
Door de jagers meestal Witgatje genoemd.
TBXK., 11, 654; IV, 416. Tri"ga ochropua, LINN.,
Fauna Suecica, p. 66, nO. 185. - Tringa littori'a, LINN.NAUM., pI. 198. GOULD, pI. 815, fig. 2.
Geheele lengte 8". Vleugels 4tH. Staart li". Bek
1". Voetwortelli".
Bek .wart. OOIen donkerbruin. Poot eng roe n ach tig.
Heeft &eer !eel overeenkomst met het Witgatje; maar ia
kleiner, ofschoon hOOIer op de pooten; heeft eenen korteren bek; de lichte vlekken der bovendeelen zijn grooter, en
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"D

de staartpennen zijn tot aan h'aren wortel
smalle en talrijke donkere dwarabanden ,oorzi en.
Deze soort broedt in het grootste gedeelte van Europa,
in Scandinavië noordelijk tot 70°. Zij werd ook in Afrika
tot aan de Kaap, en in Azië -tot Japan en de Sonda-eilanden waargenomen. Levenswijze en trektijd als bij het Witptje. Zij broedt op de heide, op moerassen, maar voomamelijk op veengronden, waar men haar in ons land, vooral
larigs de slooten aantreft. Zij is schuw. Men vindt het nest
op den grond. Het bevat 4, bleek olijfgroene, van paanachtige stipjes en groote~ olijfbrnine vlekken voorziene ei·
jeren.
DE WULPEN. NUMENÏUS.

De Wulpen kunnen beilchouwd worden al. groote Strand.
loopers, met eenen langen, afwaarts gekromden
bek. Hunne pooten zijn tamelijk lang, en met vier
korte teenen, van welke de voorsten een klein 'pan·
vlies hebben. Hnnne vleugels zijn lang en puntig;
de klen,ren eenvoudig. Zij vertoon en geen aanmerkelijk verschil volgens de sekse en den leeftijd. Zij bewonen drooge
of -ook vochtige, met gras begroeide streken, vooral vlakten; loopen eu vliegen zeer· goed i hebben eene ftuitende stemi
"erhuizen bij nachttijd i voeden zich met wormen, inaekten
en "eekdieren, nestelen op den grond en leggen gewoonlijk
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4 egeren. Zij worden in alle werelddeel en aangetroffen, en
de soorten hebben onderling veel overeenkomst.
Men heeft in Europa en ook in ons werelddeel drie soorten waargenomen.
De Wulp. lW.melllul artluàta.

Ook Groole .wulp en Drupen, in Gelderland Regenjluter,
Tuter en Zand-tuier, in Noord-Brabant Heide-tuier, in
Groningen Walp en Groote ",üp genoemd.

Der Brachvogel. Le courlia. The Curlew.

LUB., Index, 11, p. 710, nO. 1. - Scolopatc arquata,
LINN., p. 242, nO. 3. TSMM., 11,603 j IV, 898. - BUFF.,
Enl. 818. - NOZEM. en Sspp, 11, 109. - NAUM., pI. 216.GOULD, pI. 802.
Geheele lengte 20". Vleugels 11". Staart 41".
Bek 4!- tot Dl". Voetwortel 2j".
Bek roodachtig grijs, aan den wortel der onderkaak vleeschkleurig, naar voren allengs in het zwarte overgaande. Oogen
donkerbruin. Pooten loodkleurig.
De gTootate der i nh ee msc heS n ipv ogels, en
hieraan, zoowel als aan zijnen langen, afwaarts
gekromden b(lk te herken n en.
Grondkleur van kop en hals vaal en licht rosbruin, van
den rug en de schouders donkerder en minder ros, van de
30
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overigen deel en wit. Alle vederen, behalve die van de keel
en den onderbuik met bruine vlekken, welke op kop, haJa en
onderdeelen langwerpig, op de overige bovendeelen leer breed
zijn, en aan welke zich hier, zoo als op de zijden Yan den
romp, dw....e vlekken aansluiten. Staart met talrijke bruine
dwarsbanden.
De Wulp bewoont het warme en gematigde Europa, en
broedt in Scandinavië noordelijk tot 66°. Hij.overwintert iu
Noord-Afrika, en wordt aldaar slechts van November tot
Maart aangetroffen. Hij komt ook in een groot gedeelte van
Azië voor; maar de voorwerpen van het oostelijke Azië,
den Indiscben Archipel, Australië en de Zuidzee-eilanden
hebben gewoonlijk eenen langeren bek dan de onzen, en
worden derhalve veelal beschouwd als behoorende tot andere
soorten. Hij nestelt in de meeste landen in moerassige of
vlakke, met gras begroeide maar waterrijke streken; langs
onze kust broedt hij daarentegen in de duinen en begeeft
zich eerst na den broedtijd naar de schorren, platen or
moerassige plaatsen aan de monden der rivieren. De Wulp
voedt zich met wormen, insekten, en derzelver masken,
met slakken, allerlei kleine kreeftdieren, en eet ook beziën. Zijn stemgeluid is diep, maar zeer aangenaam fluitend.
Hij is schuw, en maakt zijn nest op den grond, in het
hooge gras, uit gras en planten worteltjes. Het bevat 4, groote.
olijfgroene, met groote zwartbruine vlekken bedekte eijeren.
I
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Ook Kleine wulp en Regenftute)', in Groningen Regenwilp
en Kleine wilp genoemd.

Der RegenlJrachvogel. Le corlieu.
LATH., Ind., lI, p. 711, nO. 6. - Scoloprn: phaeopuI,
p. 242, nO. 8. - Namen. minor, BaIss., V, p. 817,
nO. 2. - TEMM., U, 604; IV, 894. - BUFF., EnJ. 842.NozBM. en SEn, IV, 805. - NAuM., pI. 217. - GOULD,
pJ. 808.
Geheele lengte 15". Vlengels 9". Staart8}-".Bek
2:1". Voetwortel 2}".
KIen r en teeken i b g der vederen in h et alge·
meen en ook die van den bek, de oogen en pooten, als bU den Wulp; maar aanzienlijk kleiner,
de bek veel korter, en de grondkleur van den staart
meer bnlinachtig.
De Regenwulp broedt in de, binnen of nabij den poolkring gelegene, landen der oude wereld: b. v. in IJsland,
in het noordelijke Scandinavië en Siberië. Hij verlaat deze
streken vroeg in het jaar, trekt tot Noord-Afrika, alwaar
hg. in den winter, in Algiers en ook op Madera aangetroffen word. Men beeft zelfs voorwerpen op Borneo en MauLINN.,
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ritius geschoten. Hij komt op den trek, in ons land, in September en October langs het zeestrand voor, en men hoort
zgn fluitend geluid in de najaarsnachten dikwijls uit de
hoogte, wanneer troepen van deze en de voorgaande soort
gezellig trekken. Tegen de maand Mei komt hij terug, en
men ziet alsdan, op onze weilanden, vlugten dezer vogel.
van 20, 30 en meer stuks, welke steeds gezellig leven en,
zonder te broeden, tot in Augustus en September bij ons
blijven. Voedsel, stemgeluid, nest en egeren als bij den
Wulp; maar de stem minder laag en minder krachtig en
de egeren kleiner.
De Dunhek-wulp. Numentus 1euulros1r1s.

VIEILL., Nouv. Dict. Déterville, VIII, p. 802. - TZMIf.,
IV, 394. - NAuM., pI. 218.
Geheele lengte 15" tot 16". Vleugels 8i" tot
91". Staart 3 i". Bek 21" tot 31". Voetwortel 2!".
tot 2!".
G r oot t e ongeveer als bij den Regen .ulp; kleur als bij
den Grooten wulp; maar de grondkleur van kop en
h a Is wit, de vlekken dezer deelen kleiner, en de v Ie kken van de borst en zijden van den romp veel
kleiner en druppel- of hartvormig.
Bewoont het warme Europa en Noord-Afrika. Dwaalt lomtgds in het gematigde Europa af. Men zegt, dat hg zelfs
eens bij St. Trond in België genesteld heeft. Een voorwerp
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werd den á den Dec. 1856, aaD het IJ Dabij 8paarndam geschoten.

DE KLUITEN. RECURVIROSTRA.
De KluiteD ZijD vooral gekeDschetst door hUDDen bek,
die la Dg, zwak, a'f ge plat, pUD tig, sa b e Iv 0 r mig
en opwaarts gekromd is. HUD romp heeft ongeveer
de grootte van dien eener duif. Zij zijn hoog op de
poot e D, eD hebbeD v ier tamelijk kor t e tee n en, vaD
welke de drie voorteeDeD door uitgesDedeDe
zwemvliezen vereeDigd ZijD. De staart is tamelijk
kort, eD weiDig afgeroDd. De vleugels ZijD puntig,
en reikeD tot aan het eiDde van den staart. Hunne kleureD biedeD volgeDs de sekse, den leeftijd en het jaargetijde weiDig of geen verschil. Zij leven aan binnenwateren
langs de zeekust, DesteleD op deD grond, voeden zich met
wormen eD insekten, die zij op ondiepe plaatsen in het
water zoeken, vliegen goed en zwemmen ook. Zij kunnen zich
bij 8terkeD wiDd moeijelijk staande houden.
In Europa eD ook in on8 land wordt slechts eene soort
van dit geslacbt aaDgetroffen.
Eene aDdere, aaD den Kluit aansluittende, soort is de 8teltkluit, Hà'mantopw candldw, BONNATERRE ofruf'ïpes, BEeDsT. of
melanopt~rU8, MEYBR. Zij onderscheidt zich vaD den Kluit door
eeneD regteD sDavel, door hoogere , roode pooten, door het ontbreken van een CD achterteeD, eD nog meer puntige vleugels. Deze
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vogel bewoont het znid-oo$telijktl ~1)rQP~, d",,,alt tI~tQl' ftQlqtijds in het overige gematigde Europa af.

Aan den Hoek van lIolland ll4an gen"md.

Der SálJel,c4nälJler. L'aooQette.

f'"

400(:fI.

LINN., p. 256, nO. 1. - TE~H., IJ, ~90; IV, 387. NOZEM. en SEPP, I, 68. -,. Ruu., Enl. 3~a. NA,uM••
pI. 204. - GOULD, pI. 368.

Geheele lengte 16". Vleugels8î".&tal\r~ 3"~ B~)ç.
3f'. Voetwortel 3".
Zeer kennelijk aan ~ijnep. <\unnen, afgeplaUeD~
balein-achtigen en opwaarts gekromden snavel,
zoo als ook de wi tte en zwarte kleur zij ner vederen.
Bek zwart. Iris donkerbruin, bij de jongen grgsachtig.
Pooten donke~ graauwblaauw.
Zwart bij de ouden, docb bruin bij de zeer jongen zyn:
de bovenkop, nek, zgden van den mantel, voorhelft der
schouders, kleine en midden-vleugeldekvederen en groote
slagpennen. Alle overige deelen zijn in elken leeftgd wit:
bij de jongen minder zuiver dan bij de ouden.
De Kluit wordt in het gematigde en warme Europa, en
op gelijke breedte in vele streken van Azië aangetroffen.
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Men vindt hem ook in vele streken van Afrika, en hij
broedt zelfs in Zuid-Afrika. Intusschen nestelt hij slechts
op enkele, bepaalde plaatsen, te weten aan de oevers van
zoutmeren b. v. in bet Bannat in Hongarijê, of op moerassige plaatsen langs de zeekust. In Europa broedt bij
noordelijk tot Oeland en vroeger nestelde hij ook op Gothland. In Scandinavië komt bij niet voor. In Engeland
is hij thans veel zeldzamer dan vroeger. In ons land vindt
men hem vooral broedende in Zeeland, aan den Hoek van
Holland, op Texel en Wieringen. Hij komt bij ons in April
op lij ne broedplaatsen aan, en vertrekt in September. Hij
zwemt en vliegt goed, en loopt schielijk. Zijn stemgeluid is
fluitend. Hij voedt zich met slakjes, wormen, jonge garnalen enz. Hij nestelt gezellig, digt bij bet water. Het nest
bestaat nit eene uitholing van den grond, die met eenige
grashalmen belegd is. Het bevat 4, rosachtig gele, met
paane en zwartbruine vlekken versierde eg eren , die een
weinig grooter dan kievitseijeren, maar minder peervormig
dan deze zijn.

DE RALVOGELS. RALLAE.
De Ralvogels, die men ook KoetfJogela noemen kan, zijn
Moe r asv 0 g eIs, welke door hunne gedaante of houding
eene zekere uiterlijke overeenkomst vertoonen met
de Hoe n de tv 0 g e Is. Even als bij de Snipvogels en Plevieren is hunne mondopening klein en niet tot
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onder het ver naar achteren geplaatste oog gespleten. De bek is korter. of even lang, zeldzaam
langer dan de kop, veelal krachtig, zijdelings umenge d ruk t en somtijds op het voorhoofd tot eene soort van
plaat verlengd. De neusgaten zijn ruim, langwerpig,
d oor b oor d en in eene uitholing liggend. De pooten zijn
tamelijk, somtijds zeer lang; de schenkels niet zelden ver
naar beneden met vederen bedekt; de voetwortel veelal
za men ge d ruk t en met groote schilden bekleèd; de tee·
nen, vier in getale, gemeenlijk Ïang of zeer lang, en
met, veelal lange en min of meer regte nagels gewapend.
Hun kop is naar evenredigheid klein; even zoo de romp,
die gewoonlijk sterk zijdelings zamengedrukt en derhalve
zeer ligt is; de staart is in den regel kort en wordt
n iet ze I d en op wa arts geri gt ge dragen. De maag
heeft dikke wanden. Zij voeden zich voornamelijk met insekten of andere kleine dieren, en met de zaden van allerlei planten; houden zich in meren en moerassen, of ook op
met gras begroeide vlakten en velden, op; loopen goed i
vliegen veelal moeijelijk , ten minste bij het oprij zen; nestelen in het riet of op den grond, en leggen veelal een aanzienlijk getal eijeren.
Wij hebben in ons werelddeel de volgende geslachten en
soorten van deze familie.
DE KOETEN.

FULICA.

De Koeten zijn voornamelijk gekenschetst door de bree-

Digitized by

Google

478
de, gelobde, de teenen omzoomende zwemvliezen. Het zijn zwartachtige vogels, die veelal de grootte
een er kleine Kip hebben. Haar bek heeft ongeveer de
lengte van den kop: hij is kr ach tig, ta meI ij k hoog,
en op het voorhoofd tot eene aanmerkelijke plaat
ver 1eng d. De voetwortel is van voren met groote schilden
bedekt. Zij bewonen staande wateren, zwemmCU1 veel, zoeken hnn voedsel veelal duikende, maken hun nest tus8chen
het riet of de hiezen, en leggen een groot aantal egeren. Zij zijn over het grootste gedeelte van den aardbol
verbreid.
Wij hebben in Europa twee soorten van dit geslacht. De
eeDe, Fulica cristata , wordt in het zuidelijke Spanje, en in
een groot gedeelte van Afrika tot Madagaskar aangetroffen.
Zij onderscheidt zich van de onze door haar, zich achter
de oogen aan weêrszijde kamachtig verheffend kopschild. De
tweede i8 de gewone 8oort. .
De Meerkoet. Follea atra.

Ook eenvoudig Koet, en in Groningen Meerkat genoemd.
DM Bleuh'Uhn. La foulgue, la morelIe. The Coat.
LINN.,

nO. 8. -

p. 257, nO. 2; Fulica aterr'ïma, ibid., p. 257,
TBM"., II, 706; IV, 444. - Bupp., Enl. 197.-
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NOUM. en Ssn, I, 61. - N~uM., pI. 241. - GOULD,
pl. 888.
Geheele lengte 15". Vleugels 9". Staart 2".
Zeer kennelijk onder de inheemache vogela
aan de witte voorhoofdsplaat, den witten bek,
de gelobde zwemvliezen, hare grootte en kleur.
Bek en t,oorhoofdsplaat '\Vit. Ir i s don k e rr 0 0 d, bij de
jongen bruinachtig. Pooten groenachtig, langs den
voorrand geel, teenen loodkleurig.
Oud: Leikleurig zwart: Jong. Meer olijfbruin en de
keel tot den krop witachtig. Zeer jong. Met: zwarte wol, en
eenen rooden kop.
De Meerkoet bewoont het warme en gematigde Europa,
en komt in Scandinavië als broedvogel noordelijk tot 68°
voor. Zij wordt ook op gelijke breedte tot ver oostelijk in
Azië aangetroffen, en is in den winter gemeen in NoordAfrika tot aan den Blaauwen Nijl en Madera. In ons land
was zij vroeger als broedvogel, zelfs nog voor twintig of
dertig jaren, veel algemeen er dan thans, waar zij intusschen, ofschoon slechts enkele paren, op geschikte plaatsen, DOg
broedende aangetroffen wordt. Daarentegen ziet men deze
vogels, in het najaar, veelal in groote menigte, op onze uitgebreide wateren, b. v. het IJ. Zij blijven er "zoo lang, tot
het water bevriest, vertrekken alsdan bij nachttijd , en
komen reeds in Maart of April terug. Zij dragen den staart
meestal opgerigt, loopen en duiken goed j knikken bij het
zwemmen dikwijls met den kop, en rusten aan den oever.
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Zij voeden zich met wOfmen, allerlei waterinsekten en waterplanten. Ofschoon zij in den wilden staat Bchuw ~ijn,
worden zij in de gevangenschap weldra zeer tam, en eten
alsdan brQOd, aardappels, groenten, zelfs granen en vleeach.
In sommige streken, b. v. aan het Vierwaldstädter-rneer, waar
zij in groote menigte voorkomen, zijn zij nagenoeg halve
huisdieren geworden, en men ziet haar in tuinen, gezellig,
op schuins opklimmende boomstammen slapen. Haar loktoon
is kort en afgebroken, maa'r wanneer zij hem bij nachttijd
op den t ..ek doet booren, zameQhangend als het blaffen van
een hondje. In den paartijd vechten zij als hanen. Het uit
biezen gemaakte nest rUit toslchen het riet op het water,
of is somtijds aan den oever zelf bevestigd: het bevat 7 tot
12, ja somtijds tot 15 grijsachtig gele, met zwarte en bruine
stippen en vlekjes bedekte eijeren.
DE WATERHOENDEREN. GALLINULA.

De Waterhoenderen zijn Koeten met teenen zonder
zwem v I i e I en. Van onze Europeesche soorten heeft slechts
ééDe soort (het Waterhoentje) eene voorhoofdsplaat.
Men kan hij dit geslacht verscheidene ondergeslachten
aannemen. Een dezer, dat der Purperkoetm, (Porpl&yrto) i. in ons werelddeel tot de meest zuidelijke gedeelten
beperkt, voor het overige over de heete gewesten der geheele oude wereld verbreid. De Purperkoeten hebben even
al. de Koeten den bek op het voorhoofd schildvormig ver-
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lengd; maar deze bek is veel hooger en krachtiger, de neusgaten zijn niet langwerpig, maar rondachtig, de kleur harer vederen is fraai blaauw of groen, terwijl bek en pooten
hoog rood zij~. Onze Europeesche soort. Porpkyrto veth",
of kyacintkïnua, is grooter dan onze Koet en blaauw van
kleur...
Van de overige in ons werelddeel levende ondergeslachten
komen ook soorten in ODS land voor.
Het Waterhoentje. GalUnllla ehloropu.

In Groningen en ook elders Waterkennetje.
Dal WalBerkuAn. La poule d'eau. The Water-Hen.

ALDROVANDI, Orn., lil, p. 449. - Fulica ckloropu,
LINN., p. 258, nO. 4. - TEMM., Il, 698, 940; IV, 441. Bun., Enl. 877. - NOZEM. en SEPP, I, 71. - NAUJI.,
pI. 240. - GOULD, pI. 842.
Geh eel e lengte 11 H• Vleugels 6 H• Staart 2!H.
Bek groengeel, bij de ouden naRr achteren hoogrood. Oogen roodbruin, bij de jongen grgsbruin.
Pooten lichtgroen, om de hak een roode gordel.
Zeer kennelijk aan de roode voorhoofdsplaat
van zijnen snavel.
Vederen donker leikleurig, van den rug naar achteren
olgfbruin. Onderdekvederen van den staart wit, de mid-
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delsten zwart. Lange vederen van de zijden van den romp;
aan de buiten vlag wit. Achterbuik met wit gemarmerd. Kleur
der jongeren bleeker, in het olijfkleurige trekkende en op de
onderdeelen met wit gemarmerd.
Nestkleed : geheel met zwart haarachtig dons.
Het Waterhoentje bewoont nagenoeg geheel Europaj ~et
broedt in Scandinavië noordelijk tot 60°; en wordt ook in
N oord-Afrika en Klein-Azië aanget.roffen. Diergelijke vogels,
weinig of niet van ons Waterhoentje verschillende, komen
ook in de meeste overige werelddeelen voor. Deze vogel
wordt in ons geheel land op plassen en meren, in de vlieten
en vaarten, waar riet groeit, broedende aangetroffen. Hij
vertrekt in September. en komt in A pril terug. Enkelen over• winteren er ook. Hij zwemt en duikt goed, loopt schielijk,
zelfs over groote, in menigte het water bedekkende planten,
klimt op struiken, of, in den winter, zelfs in de toppen
van hooge boom en , ten einde voor vervolgingen veilig te
zijn. Hij voedt zich met allerlei in het water levende insekten en weekdieren, met zaden, granen en de spruiten
van waterplanten. Zijne stem doet aan die van den Kikvorsch
denken; de loktoon is een zacht geknor. Men vindt het
Dest in Mei of J nnij: het is tusschen rietstelen bevestigd,
en rust op het water, somtijds met de eene zijde op den oever.
Het is uit biezen gemaakt en bevat bij het eerste broedsel
9 tot 11, bij het tweede 6 tot 7 roestgele eijeren, die met
paarse, graauwe en kaneelbruine vlekjes en stipjes versierd
zijn. De jongen van het eerste broedsel nemen gewoonlijk
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ieder een jong van het tweede broedsel onder hunne bescherming, verBorgen het, naar hét voorbeeld der moeder,
met voedsel en leidên het, tot het zelfstandig is geworden .
• et Poreelelllhoentje. GalUnuia potlläna.

,
La marouette.
Lus., Ind., 11, p. 772, nO. 19. - RaUus porzana, LINK.,
p. 262, nO. 2. - TEMM., U, 688; IV, 440. - B11lP., Eul.
751. - NonM. eu SEPP, lIl, 262. - NA11M., pL 287.
G011LD, pI. 848.
Geheele lengte 8". Vleugels 4l". Staart lt".
Bek geelgrijs , om den wortel hooggeel , bij de jongeren
rood. Oogen bruin. Pooten groengeel.
. Vederen olijfbruin met groote gwarte en kleine witte vlekken, die op de vleugels en vooral op de zijden vau den
romp de gedaante aanneltlen van dwarsbanden. Keel en midden van den buik witachtig.
Het Porceleinhoentje beeft in Europa dezelfde Yérbreiding als het Waterhoentje, maar het. is 'feel zeldzame...
en leeft veel eenzamer en meer veracholen. Het terhuist iu
September en October, overwintert regelmatig in het zuiden
van Europa en in Noord-Afrika, en komt in April terug.
Broedt in moerassen; het nest als bij het Waterhoentje, maar
veel kleiner, ook de eijeren veel kleiner.
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11, 692; IV, 440. - Rallua Baillonii, VIEILLOT,
NouT. Dict. Déterv., XXVIII, p. 548. - erelJ 1'!Igmaea,
NAUM., pI. 289. GOULD, pl. 844.
Geheele lengte 6". Vleugels Stw. staart 11".
Bek 1".
Bek lichtgroen, langs den bovenkant en aan de punt donkerderj bÖ de jongen grijsbruin. Oogen bruin. Pooten licht
roodaeh tig grij s.
Het kleiDite derEuropeesehe Waterhoentjes;
maar gestalte in het algemeen die van het Porceleinhoentje.
Bovendeelen olgfbruin, op den rug en de vleugels met witte,
in grootere zwarte vlekken ingeslotene, meest overlangsche
vlekken. Onderdeelen graauw, op den buik donkerder en met
witte dwarsbanden. Bij de jongen de vederen der onderdeeleu witachtig met grijsbruine randen.
Dit Waterhoentje bewoont het warme en gematigde Eu·
ropa; het komt ook in Azië en in Afrika tot aan de Kaap
,oor. Het i. in Silezië vrij algemeen, en werd in ons land
bij 's Hertogenbosch broedende aangetroffen en het wijfje op
het nest geschoten. Levenswijze als bij de voorgaande soort.
De eijeren olijfgeel met olijfbruin gemarmerd.
Eene met dit Waterhoentje zeer verwante soort is Gallin111a miniUa of purilla. Zij is een weinig grooter, heeft naTEKK.,
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genoeg geene witte vlekken op de vleugels en schouders,
de buik is lichter en heeft weinig witte vlekken, de pooten en
bek zijn groen. Verblijfplaats als bij de voorgaande soort, zelfs
eenige malen in het Munstersche waargenomen en hoopt
waarschijnlijk ook in ons land voorkomendej door TEIIIIINClt,
blz. 691, ook als inlandsche vogel aangevoerd, maar te dikwijls met Gall. Baillonii verwisseld, om hieromtrent iets met
zekerheid te beslissen.
8e ){wartelkonlnlr. "rex praten....

Ook Spriet en Schriek, en in Gelderland Wachtelkoning
genoemd.
Der Wachtelkönig. Le roi deB cailles, rak de gend. The
Crake.

BECHST., Nat. Deutschl., IV, 470. - RallUI cru, LINN.,
p. 261, nO. 1. - GallinUla crem, LA TH., Ind., 1I, 766. - TBIIII.,
lI, 686; IV, 489. - Bun., Enl. 750. - NOZEII. en Sup,
IU, 275. - NAuM., pI. 286. - GOULD, pI. 841.
Geheele lengte 9l". Vleugels 5!-". Staart
Bek t". Voetwortelli".
Bek vleeschkleurig. Oogèn bruin. Pooten vuil vleesch·
kleurig.
Gemakkelijk te herkennen aan zijnen korten

lr.
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maar hoogen snavel, aan de naar evenredigheid
kor t e tee n ene n a a n zijn e kIe ure n.
Vleugels hoog roestrood , de slagpennen donkerder en
'aler. Bovendeelen geelachtig olijfbruin , elke veder met
eene groote bruinzwarte vlek in het midden. Onderdeelen
bij de jongen en in het najaar licht rosbruin, op de keel
en den buik in bet witachtige overgaan de , op de zijden van
den romp met witachtige dwarsbanden. In het zomerkleed
de onderhals en krop grijs.
De Kwartelkoning bewoont Europa en gaat in Scandinaviê noordelijk tot 68°. Hij broedt ook op vele plaatsen van
ous rijk; anderen trekken in September en October door.
Hij overwintert in Afrika en gaat zuidelijk tot over den
Blaauwen Nijl. Hij keert eerst tegen het midden van Mei
terug. Hij nestelt in het hooiland, in graan velden en zelfs
op de heide in het kreupelbosch. In het najaar ziet men
hem in boschjes of op allerlei velden. Hij broedt slechts
eens en wel, zoo als de Kwartel, laat in het jaar, weshalve
het oude volksrijmpje zeer juist zegt:
"In de maand van Mei.
"Leggen alle vogels hun ei.
"Behalve de Kwartel en de Spriet.
"Die leggen in de Meimaand niet."

Hij voedt zich met insekten en derzelver maskers J met
alakjes en wormen j valt in de gevangenschap andere jonge vogels aan, en eet hun vleesch met veel smaak. ZijDe
31
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schelle stem hoort men tot op groote afstanden j maar het
is zeer moeijelijk , in den broedtijd den vogel te zien te
krijgelI , vermits deze zich steeds in de graanvelden of het
kooge gras ophoudt. en daarin met onbeschrijfelijke schieI gkheid loopt. Het nest bestaat uit eene eenvoudige. met
eenige grashalmen of planten wortelen belegde uitholing van
dell grond. Het bevat 7 tot 9. somtijds nog meer. geelachtig witte. met violetgrijze en roodbruine vlekken versierde
eijeren.
De Waterral. aaUus aquatlcus.

Wordt somtij ds ook. even als de Kwartelkoning • &krid. in
Groningen Fluitje, Zijde- en Fluweelhoentje genoemd.
Die Wa,aer-RaUe. Le rak d'eau The Water-Rail.
LINN •• p. 262. nG• 2. Tno[., Il, 688 j IV, 488.
BuPF., Enl. 749. - N Ä UM.. pI. 285. - GOULD. pI. 889.
Gehee1e lengte
Vlsugels 51". Staart lHN•
Bek lT'y". Voetwortel 11*·
Bek rood. Oogen roodbruin. Pooten roodachtig grijs.
Boven olijfbruin , elke veder in het midden zwart. Zgden
van den romp en den buik zwart, met witte smalle dwarsbanden. Zijdelingsche onderdek vederen van den .taart wit.
Overige onderdeelen, oogstreep en zijden van den kop donkergraauw.

9r.
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De Waterral bewoont nagenoeg geheel Europa, ook Azië
tot Japan. Zij komt op den trek tot Noord~Afrika en KleinAlië; sommigen overwinteren, zelfs in IJsland, en houden
zich alsdan bij warme wellen op. Haar stemgeluid is brommend. Deze vogels zijn strijdzuchtig. Zij vechten dikwijls,
met hangende vleugels en opgerigten staart, en vervolgen,
dooden en eten, in de gevangenschap, allerlei andere zieke
of jonge vogels. Zij zwemmen zeer goed en vrijwillig, en
staan niet zelden op één poot. De Waterral wordt op den
trek, in on. geheel land , maar zeer enkel, in Noord-Brabant
echter meer algemeen, aangetroffen. Of zij hier te lande
nestelt, i. ons onbekend, maar waarschijnlijk, daar zij in het
Oldenburgsche, ofschoon in kleinen getale, broedt. Het nest
staat in het riet of tusschen wilgenstruiken , somtijds op
den grond, somtijds op omgebogen rietstelen, tot twee voet
boven het water. De eg eren , 4 .tot 11 in getal, hebben
veel overeenkomst met die van den Kwartelkoning.
DE KRANEN. GRUS.

De Kranen, welke men in het gewone leven veelal Kraan~
fJOgel. noemt, zijn eigenlijk reu sac h ti ge RaU en m é t

seer hooge pooten, tamelijk korte teen en, eene
krachtige gestalte, eenen langen hals, en die door
dit alles eene gedaante verkrijgen, welke aan die der
Ooijevaren doet denken. De achterste kleine slagpennen zijn veelal verlengd en afwaarts omge-
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kruId. De achterteen is kort, eD de voetwortels
ZgD met eeD n et van zuh oekige schildj es bedekt,
welke echter vaD voren en naar onderen niet zelden aan
grootte en breedte aanzienlijk toenemen. D e bek is reg t,
in het midden een weinig ingedrukt, en zelden
a a n mer keI ij k la n ge r dan dek 0 p. Zij hebben eenen
korten en afgeronden staart. De luchtpijp maakt veelal eene
groote, tusschen de wanden van het borstbeen verborgene
kronkeling. Zg leven en nestelen op moerassige plaatsen j
vliegen hoog en goed; voeden zich met zaden, kruiden, insekten en andere kleine, zelfs kruipende dieren j leggen een
klein getal egeren; en zgn over de meeste streken van don
aardbol, behalve Zuid-Amerika, verbreid.
Behalve onzen Kraan telt men nog de volgende soorten
als Europeesch op.
De Ju.Jferkraan, Gnu virgo, PALL., bewoont"de Rnssische
steppen, Noord-Afrika en Azië tot NipauJ. Veel kleiner dan
onze Kraan. Grgs, maar wangen, voorhals en slagpennen
zwart, en in den nek eene hangende kuif, gevormd door een
bundel lange, witte, sikkelvormige vederen.
De Kroonkraan, Grt18 pafJonfna. Grootte van onzen K.raan.
maar de bek korter. Kennelijk aan zijne naakte, witte en
roode wangen, aan de fluweelachtige kruin vederen , en eene
groote sterachtige kuif van borstelachtige vederen aan het
achterhoofd. Bewoont Noord-Afrika, en wordt gezegd t0evallig in het heate Europa af te dwalen..
De beide volgende soorten wil men ook aan de Amati·

Digitized by

Google

485
sche grenlen van Europa waargenomen hebben, te weten:
Gru kucoger(ino8, PALL., van Midden-Azië en Japan: grooter
dan onze Kraan; wit met zwarte slagpennen j het gezigt
naa~ en even als de bek en de pooten rood j en Grtu an·
tig'6ne, nog grooter dan de voorgaande, van het vaste land
van Indië, grijs, kop en bovenhals kaal en roodachtig.

De Kraan. GJ'1U clnërëa.

Der Kranich. La grue. The Crane.
. BEcBsT., Nat. Deutschl., IV, 108. - Artna grUl, LINN.,
p. 284, nO. 4. - TEMM., JI, 557 j IV, 866. - Bun., Enl.
769. - NOZEM. en Bup, V, 465. - NAuM., pl. 281. GOULD, pI. 270.
Geheele lengte ongeveer 4'. Vleugels 11'.
Staart 7". Bek 8i". Voetwortel 8t".
Bek grijsgroen, in het voorjaar aan den wortel der onderkaak roodachtig. Oogen bloedrood, bij de jongen lichtgrijs.
Pooten zwart.
Binnenslagpennen der tweede orde sikkelvormig verlengd
en grootendeels met losse draden.
Hoofdkleur aschgraauw. Teugels, keel tot op de helft van
den onderhals, eene groote vlek in den nek, de punten
der verlengde slagpennen en de groote slagpennen zwart.
Voorhoofd en kruin met zwarte borstelve~eren bedekt. Achterhoofd nagenoeg kaal en rood.

Digitized by

Google

486
De Kraan is eigenlijk een bewoner van de ooatelijk.e helft
van Europa en bet nabij gelegene Azië. Hij btoedt io Pommeren, Polen, Silezië, zeer menigvuldig in Koerland, selden in Dene~8rken en in Begeren, in Scandinavië echter
noordelijk tot 68°. Hg trekt, meestal bij nachttijd, zeer hOOI
in de lucht, in October en November, tot troepen
vele
honderden vereenigd, naar het zuiden. De meesten gaan tot
Soedan, een klein getal overwintert in Algerië en in hetal·
gemeen langs de Noordkust van AfrikL In het einde van Maart
of in April komen zij Van hun win~erb1ijf op hunne broedplaatsen terug. Zij trekken thans nog jaarlijks in groote tr0epen door het Munstersche I en dit was vroeger ook bij ODIL
zeer gewoon. In niellwere tijden geschiedt dit minder algemeen; zij worden ten minste slechts nog in sommige heidestreken, b. v. in Noord-Brabant, Gelderland enz., rustende
aangetroffen. Ook in Engeland, waar de Kraan vroeger gemeen was, is hij thans zeer zeldzaam. De lokstem, die 19
op den trek laten hooren, klinkt trompetachtig. De Kraan
voedt zich met insekten, wormen, kikvoracheD, muilen t
spitsmuizen, jonge vogels, granen, peulvruchten t gras, wortelen van kruiden eDB. Hij maakt zijn groot nest tuslChen
struiken op drooge plaatsen in moerass9. Het bevat gewoonlijk 2, zelden 8 egeren, somtijds zelfs slechts ) ei;
deze hebben de grootte van ganzen-eg eren en zgn bleek
olijfkleurig met vaal roeatroode vlekken en stippen. De joagen verlaten het nest vroegtijdig en kruipen bij gevaar wee.

,&0
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DE WATERVOGELS. NATATORES.
Deze vogels, welke men -ook ZUJe'IIIfJogels noemt, zij n vooral
gekenschetst door hun nep oot en, wel k e vee I a I kor t
en wier drie voorteenen van zeer groote zwemv li e I e n voo rz i en. ij n, ter w ijl d e ach ter tee n, wa nneer deze niet ontbreekt, somtijds ook door
een vlies omzoomd, of zelfs (bij de Pelikaan vogels),
met den binnenteen door een vlies vereenigd is.
De schenkels zijn in den regel tot aan of digt bij
den voetwortel, die steeds naakt is, met vederen bedek t, maar met de dijen gedeeltelijk door de huid
van den romp omaloten. Hunne vederen staan zeer digt en
zijn met vele donsvederen vermengd. De mannetjes zijn
in den regel (bij sommigen, b. v. de Pelikaanvogels, aanmerkelijk) grooter dan de wijfj8ll. Zij leven op of in de
nabijheid van het water, en zijn goede zwemmers. Bij
sommigeb, b. v. de Meeuwvogels, zijn de vleugels leer
lang en bijlonder tot het vliegen geschikt; bij anderen,
b. v. de Duikvogels, zijn zij zeer kort, en bij eenigen
zelfs zoo kort, dat zij tot het vliegen gebeel ongesehikt zijn.
De meesten nestelen op den grond. Velen leven van dierlijk
voedsel, anderen tevens van plantenstoffen. Zij worden in
alle werelddeelen aangetroffen I en vormen de groote familiên
der Duik-, Eend-, Pelikaan- en Meeuwvogels.

Digitized by

Google

488

DE DUIKVOGELS. URINATORES.
De Duikvogels ZijD, oDder aUe vogels, het meest geechikt
tot het verblijf iD het water. HUDDe vleugels ZgD kort,
somtijds viDachtig, of zelfs ongeschikt tot het vliegen. Hun
staart is kort en gewooDlijk afgeroDd. De romp islaD,'
werpig en een weinig afgeplat. De pooteD zijn kort,
krachtig, en geheel aan het achtereiDdevandeDromp
geplaatst. De scbeDkels ZgD grooteDdeels onder de huid van
den romp verborgen. De boveDdeelen ZijD veelal donker, de
onderdeeleD wit van kleur. Bij het staan eD loopeD beeft hnn
ligchaam eene min of meer loodregte rigting. De meeaten
loopeD moeijelijk en waggelende, maar zij zwemmeD en dui·
ken uitstekeDd, en kunnen lang onder water blijven. Zij voeden zicb voornamelijk met kleine' dieren, welke zij duikeDde
opzoekeD. HUDDe eijereD, veelal slechts 1 of 2 iD getal,
ZijD bij veleD, Daar evenredigbeid , zeer groot. Zg nestelen
op rotseD, op deD groDd, in aardholen eD sommigen maken
eeD, iD het riet, op het water drijvend Dest. VeleD leveD
aan de zeekusteD, lommigen ook op het zoete water. Zij
wordeD iD alle werelddeelen aangetroffen; de iD zee leveDde
soorteD komen echter in de beete .luchtstrekeD niet of seIden voor, eD deze broedeD en leveD veelal gezellig.
Van de vier familiën of hoofdgeslachten dezer orde i. de
...
eene, die der Ptmgotlim (Apteftod",,,>, iD het fraDach ___
cAot" tot bet zuidelijk halfrond beperkt. De drie overigea
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daarentegen zijn in ons werelddeel en ook in ons land vertegenwoordigd.
DE ALKA'S. ALCA.

De Alka's, in het fransch pingo"iu genoemd. zijn dadelijk onder alle Duikvogels te herkennen door dat zij
geen achterteen hebben. De drie overige teen en zijn
geheel door zwemvliezen vereenigd, en met scherpe nagels
gewapend. Hun ligchaam is ineengedrongen en de hals
dik. De bek is huw gekromd, min of meer zamengedrukt, en somtijds min of meer verhoogd. De grootste
soort heeft nagenoeg de grootte van eene Gans, de kleinsten evenaren in dit opzigt een Leeuwerik. Zij zijn tot de
kuststreken der koude gewesten van het noordelijk halfrond
beperkt, en vertegenwoordigen aldaar de Pengoeïns, welke
op hunne beurt tot het zuidelijk halfrond beperkt zijn. In
Europa broeden zij zuidelijk tot Helgoland en de zuidwestkust van Engeland. De meesten verhuizen in het najaar, en
komen alsdan tot ons en in de overige streken van Europa.
Zij broeden en leven gezellig j leggen slechts 1, naar evenredigheid zeer groot en gevlekt, ei, en voeden zich met
krabbetjes en andere zeediertjes.
De bij ons voorkomende soorten worden onder de vol·
gende ondergeslachten gebragt :
DE PAPEGAAIDUIKERS. MORMON.

De Papegaaiduikers zijn gekenschetst door hunnen bek,

Digitized by

Google

die even hoog als de kop, maar .ijdelingl mee·
vormig samengedrukt is. Deze bek is sterk dwars gegroefd.
1 n ons land treft men slechts eene 800rt aan. Eens andere, Mormora glaciali" LU.CH., Mormrm COrniculälUl, KIft·
LITZ, MoNllOn corniUuB, BRANDT, die van den noordelijken
Stillen Oceaan tot aan Spitsbergen verbreid is, en die men
ook onder de Enropeesche soorten gerekend heeft, onderscheidt lich van de onle in niets. dan dat zij een weinig
grooter is (vleugels GJ·). De derde, grootere , leer vencbillende loort van dit geslacht, Mortnora cirrlüUu, TB.M., werd
tot nog toe slechts in den noordelijken Stillen Oceaan aangetrof'en.

ILLIG.,

oe. -l. -

Prodr., p. 288.. -

~

trrt:Iïca,

LINK.,

p. 211,

TB_.., n, 983; I V. 580. NOUJI. eB SB", IV, 860. - NAV•., pL

M..-.freIut:iiIà.

Bun., Enl 275. 335. - Q()t;LD, pi. 403Geheele leDlte 12". Yleulel. 5J". Staart I U".
Bek: leDgte Ir; hoogte Ir'·
Bek ea poota s1ieeaIQOd. ia het acharlakeoroode trek·
kendG.~~

..
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hoogen bek, eene langwerpige naak"te plek onder
en een hoorn ach tig h uidlapj e bo v en het oog.
Oud: Zijden van den kop tot boven de oogen en aan de
keel wit, naar achteren en van onderen in het grijsachtige.
Bovenkop, hals en overige bovendeelen zwart. Overige onderdeelen wit
Jong: Bovendeelen zwartachtig. Onderdeelen wit, op de
wangen in het grijsachtige overgaan de. ,
Bewoont het koude Noord-Amerika en Europa. Broedt
aan de Westkust van Scandinavië zuidelijk tot 580 N. Br.,
maar niet aan de Oostkust. Ook aan de rotsachtige kusteu
van Groot-Brittanje broedt hij menigvuldig. Hij komt in
den winter aan de Zuidkusten van de Noord- en Oostzee,
en wordt van tijd tot tijd ook aan on8 strand aangetroffen.
Hij wordt somtijds een en buit van groote Kabeljaauwen,
die hem geheel inslikken. Hij zwemt en duikt uitstekend.
Hij laat, vooral bij het zitten, een geluid hooren~gelijkende
op het geeuwen van den mensch. Hij voedt zich met
kleine visschen en kreeftdieren. Deze vogels leven en nestelen gezellig. Aan rotsachtige kusten graven zij, aan den
voet der rotsen, in de losse aarde, met behulp van bek en
nagels, gaten in den grond, van eenen halven voet in doorsnede en veelal 10 tot 12 voet diepte. Aan het einde van
deze gaten verzamelen zij een weinig gras, en het wijfje
legt daarop 1 ei, hetgeen groot, vuil wit, en met bruine en
grijze vlekken bedekt is. De vogel legt slechts dan een 2de ,
of zelfll een 31le ei, wanneer men het eerste wegneemt.
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De jongen blijven in het neat, tot dat zg geheel ,0lwlUIsen
zgn.
DB ALKBN. ALCA.

De Alken hebhen den bek even kort als de Papegaaiduikers, maar minder hoog, ofschoon veelal van dwane
voren voorzien.
De grootste soort van dit geslacht, .ÁlCa impenniB, LINN.,
die de grootte van eenen Zeeduiker heeft, en vroeger zeer
gemeen aan de kusten van Labrador, IJsland en zelfs de FärEilanden was, schijnt thans geheel uitgeroeid te zijn. Hare
zeer korte vleugels, ofschoon van kleine slagpennen voorzien, zgn ,invormig en tot het vliegen geheel ongeschikt
De twee overige Europeesche soorten van dit geslacht
komen ook in ons land voor.

• e JU.k. &Ie.

'or"'.

Der .Alk. Le pingouin. Tlae .Aak.
p. 210, nO. 1. - TIMM., 11, 936; IV, 581.
Bun" Enl. 1.003, 1004. - Noznt. en SI.PP, V, 4.05.
NAuM., pl. 836. - GOULD, pI. 401.
Geheele lengte 15". Vleugels 61". Staart8"j wigvormig. Bek: lengte, van het voorhoofd Ir';
hoogte i".
LINN.,
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Bek zwart, bij· de ouden met d ri e d w a ra e v 0 re n ;
van welke gewoonlijk de laatste van eene witte stof voorzien is. Oogen bruin. Pooten zwart.
Oud: Kop, hals en alle overige bovendeelen bruinzwart,
met een roodbruinen gloed; maar aan weêrszijde eene streep
van de punt van het voorhoofd tot aan de oogen, en de
eindzoom der kleine slagpennen wit. Onderdeelen van den
hals naar achteren wit.
Jong: Als de ouden; maar de donkere kleur der boven.
deelen zwart zonder roodbruinen gloed, en het wit den geheelen onderhals met de keel, en ook de wangen inne·
mende.
Bewoont de koude streken van het geheele noordelijke
halfrond. Broedt in geheel Scandinavië en zelfs op Born·
holm. Verbreidt zich van September af over de kusten van
het grootste gedeelte van Europa, en ook over de onze; gaat
somtijds zelfs tot Marokko, en in Azië tot Japan. Komt
intu88chen zelden in het binnenland. Keert dikwijls laat in
het jaar op zijne broedplaatsen terug. Voedt zich met visch.
jes. Het wijfje legt 1 ei op rotsen, zonder eenig nest te
makeD. Het ei is vuil wit met bruine vlekken, maar in
grootte en teekening veelvuldig afwijkend.
De lUcIDe alk. Alea alle.

p. 211, nO. 5. - Merg1llua alle, Bon:. - Uria
minor, BRUS. - Merg1l1ua melanoleueol, R.H. - Uria alle,
L1NN.,
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11, 928; IV, 578. - Bun., Eot 917. - N4'UJI.,
pI. 884. - GOULD, plo 402.
Geheele lengte 8·. Vleugels "l. . Staart I i·.
Bek: lengte til; boogte i·.
Bek zwart. Oogen bruin. Pooten blaauwacbtig, van acbteren en aan de zwemvliezen zwart.
Zeer kennelijk aan zijne geringe grootte.
In eIken leeftijd het bovenoogenlid, de achterzoom der
kleine slagpennen en de zijranden der schoudervederen wit.
Voor het overige bij de ouden de bovendeelen, kop en bal,
bruinzwart i de overige deelen wit j bij de jongen alle onderdeelen en zelfs de wangen tot aan het achterhoofd wit.
Bewoont het arktillche Noord-Amerika tot Groenland.
Broedt nergens in Europa. Bezoekt het noordelijke Scandinavië in den winter, somtijds in menigte. Komt, vooral nl
zware stormen, ook aan de kusten vau IJsland en bet overige Europa, van tijd tot tijd ook aan de onze, somtijds
reeds in het einde van Augustus. Leeft en broedt gezellig
en in groot aantal bij elkander. Het wijfje legt 1 ei tu.schen rotsen i het is grooter dan een dnivenei en blaauwachtig wit, zonder vlekken.
TIKK.,

DE ZEEKOETEN. URIA.

De Zeekoeten zijn Alken met eenen weinig
zam enged rukten, eenigzins prie m vorm igen bek.
die ongeveer de lengte van den kop heeft.
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Behalve de beide soorten, welke ook in ons land aangetroffen worden, heeft men in Europa nog eene del'de, Uria
grylle, welke volgens mijn weten, bij ons, ten minste in de
laatste 40 jaren, niet is opgemerkt, ofschoon BENNET en VAN
OLIVIER even als DE SBLYS LONGCHAMPS dit beweren, en het
ook niet onwaarschijnlijk is. Zij is kleiner dan de beide
overige soorten en niet veel grooter dan eene Duif. Jong:
Nagenoeg geheel wit. Oud: Geheel zwart, behalve de vleugeldekvederen, die wit zijn. Somtijds blijven deze vleugeldekvederen zwart gevlekt (Uria Mandtii, LICHTENSTEIN, van
Spitsbergen). In IJsland, Groenland en vooral in Kamtscbatka treft men ook niet zelden geheel zwarte voorwerpen
aan (Uria unic<Slor, BEWICKEN of carbo, BRANDT), die echter
gezellig met de overigen broeden en als eene toevallige verscheidenheid van deze dienen beschouwd te worden. Over
alle Noordpoollanden verbreid. Broedt in ons werelddeel
in geheel Scandinaviê, op IJsland en de Fär-eilanden, en
zelfs in Oost·Jutland. Legt 2, in Noord·Amerika zelfs 8,
egeren.
De eerste van onze beide soorten is:

.e Zeekoe'. ITri. &rolIe.
TEMM., U, 921j IV, 578. - Colymlnu troile, LINN., p.
220. - Uria lomvia, BaüNN., Om. Bor., p. 27, nO. 108.Bun., Ent 908. - NAUJrf., pI. 881, 882. - GOULD,
pI. 896.
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Geheele lengte 15", Vleugels 7t*, Staart Ir.
Bek lt".
Bek zwart. Oogen bruin. Poot en zwartachtig, voorzijde en
teenen lichter.
Verwant met de volgende en nagenoeg even
groot; maar de vleugels korter en de bek veel
minder krach.tig en ook korter.
Eindzoom der kleine slagpennen in eIken leeftijd wil
10ng: Bovendeelen roetachtig zwart. Onderdeelen en
wangen wit.
Oud: Onderdeelen van den krop afwaarts wit. Overige
deelen bruinzwart. maar kop en hals in het, roodbruine.
vleugel- en staartpennen in het grijze spelende.
Bij eene vrij algemeeue verscheidenheid van deze soort i.
het ooglid en eene fijne streep van hetzelve langs den bovenzoom der oorstreek zuiver wit. Dit is Uria troile leucopithalmo., Uria 'lacrllmans of Uria rhingvia BaüNN. Leeft en
broedt gezellig met de gewone voorwerpen zonder deze witte
teekening, zoo wel op de Fär-eilanden en Gotbland, al. aan
de kusten van den noordelijken Stillen Oceaan.
Bewoont de kusten der koude gewesten vaD het Noordelijk halfroDd j broedt menigvuldig in Scandinavië, vooral in
het noordelijke, zelfs op Bornholm. Komt in het koude
saizoen , van September tot April aan onze kusten, maar lelden
op de binDen wateren , zwerft echter ook gedureDde den somer langs ODze kust, over de Noordzee. Nestelt gezellig op
rotsen. Het wijfje legt 1 ei op deu grond: het is olijf-
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groen met zwart, gevlekt en bespat. Men ziet somtijds reeds
in het begin van Augustus jongen: zij verlaten hunne nestplaats spoedig.

• e Groote zeek.oet. IIrI. BrlbaDlchU.
SA.BINE, Trans. Linn. Society, XII, p. 538. - Uria troüe,
BRÜNN., Om. bor., nO. 109. - Uria arra, PALL. - Uria

FrancBii, LueH. - TEMM., 11, 924j IV, 576. - NAUM.,
pI. 333. - GOULD, pI. ,398.
G eh e e lel eng te 6". VI e u ge Is 7-l". Sta art lt. Bek
van den mondhoek 2-1-".
In alles gelijk aan de voorgaande, maar de
bek korter en krachtiger, de vleugels langer en,
in het volkomen kleed, de bovendeelen meer zwart, de keel
en wangen meer in het rosbruine spelende.
Bij deze soort vindt men somtijds eene toevallige, geheel
zwarte verscheidenheid (Uria Brunnichii unicalor, Klb,BÖLLING).
Verbreiding en levenswijze als bij de voorgaandesoortj broedt
echter in Scandinavië slechts binnen den Poolkring. In den
winter in menigte aan de kusten van Denemarken. zeldzamer
aan die van het overige gematigde Europa, aan de onzen
veel minder algemeen dan de voorgaande.
DE ZEE DUIKERS. COLYMBUS.

De Zeeduikers (die Seetaucher, Ie, plongeO'Rl, the DiVe1'8) ,
32
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•

ook Etulyte. genoemd, zijn groote Duikvogels uit de koude
streken van het geheele noordelijke halfrond, met eeuen
regten en zamengedrukten bek, die aan lengte on·
geveer den kop evenaart; met pooten, die met zeshoe·
kige schildjes bekleed zijn, en wier drie voorteenen
door groote zwemvliezen vereenigd zijn, terwuI
de tamelijk kleine achterteen eenen vliezigen
zoo m vertoont j met I a n g werp i ge, weinig gekromde en
stompe nagels, eenen langen, maar dikken hals;
middelmatige vleugels en eenen zeer korten staart. Het
jeugdige kleed is verschillend van dat der ouden i maar
er is geen onderscheid tusschen dat van beide seksen. Velen
houden het er voor, dat zij een bijzonder, op dat der
jongen gelijkend, winterkleed hebben.
Zij voeden zich voornamelijk met visschen, in den zomer
vooral met forellen. Zij broeden op zoete binnenwateren i
maken hun nest van waterplanten op drooge, maar van water
omgevene plaatsen; leggen twee tamelijk kleine, langwerpige, bruinachtige, met zwart gevlekte eijeren j vliegen
met hunne jongen, wanneer deze volwassen zijn, naar zee i
verhuizen in het najaar. meest zwemmende. naar de gematigde streken, waar zij ook de, diep in het land liggende
meren en rivieren opzoeken, en trekken in het voorjaar
terug.
Er zijn slechts drie soorten van dit geslacht bekend, en
deze komen ook allen op den trek in ons land voor.
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De I".dulker. CJolymblU "lacläUs.

p. 221, n~. 5. - ColymlJus torquätus en immer,
BRÜNN., Om. Bor., nO. 184 en 129. - TEMM., lI, 910; IV,
571. - Bun., Enl. 9ä2. - NOZEM. en SEl'l', V, 485. NAUM., pI. 827. GOULD, pI. 898.
Geheele lengte 80". Vleugels 18". Staart 8".
Bek 2j".
Bek zwart. Oogen bruin. Pooten donker olijfbruin , aan
de binnenzijde en de zwemvliezen vleeschkleurig.
De grootste soort; en hieraan, even als aan de
kleuren iD het volkomen kleed, gemakkelijk te
onderscheiden.
Jong: Bovendeelen bruin, maar de vederen van den rug'
en van de vleugels met grijze randen. Onderdeelen wit.
Oud: Krop, hals en bovendeelen zwart met blaauwen en
groenen weêrschijn; maar deze kleur is afgebroken door
witte, min of meer vierkante vlekken, die op den rug en de
vleugels klein, op de schoudervederen grooter en in overlangsche rijen op drie velden verdeeld zijn, van welke men
het eene, kleine, achter de keel ontwaart, terwijl de beide
anderen grooter, dwars langwerpig en achter de eerste helft
van den hals, aan weêrszijde één, geplaatst zijn. Onderdeelen van den hals naar achteren wit.
Broedt in de meeste binnen den Poolkring gelegene landen: in Europa slechts aan de noord· en noordwestkust van
LINN.,
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Scandinavië. In den winter treft men hem aan de gehee1e
westkust van dit land aan. Hij komt alsd!pl ook) ofschoon
in zeer kleinen getale in het overige Europa voor, gaat
zuidelijk zelfs tot Klein-Azië) en wordt somtijds ook in ons
land aangetroffen. Het is een ongezellige vogel, die in Mei
naar zijne broedplaatsen terugkeert. Hij legt zijne 2, groote
eijeren in een uitgehoold vochtig plekje op den grond. Zij zijn
geelachtig grijsbruin, en met donker grijze en bruine vlekken
bed,lkt.
De Pareld1llker. ()olYJabu arcdc••

p. 221, nO. 4. - TEMM., 11, 913; IV, 571. Bun., Ent 914. - NAUM., pI. 328. - GOULD, pI. 394Geheele lengte 28n• Vleugels 13". Bek 2!n.
Bek blaauwachtig zwart. Oogen bruin. Pooten als bij den
IJsduiker.
Kleiner dan de voorgaande, maar nog aaDlienlijk grooter dan de volgende 800rt. Gemakkelijk
te herkenDen aan zijne grootte, in het volkomen kleed aan zijne kleuren, en van de volgende in het jen gd ig kleed te onderscheiden door
het ontbreken van witte vlekjes op den rug,
waaromtrent hij met den IJsduiker overeenkomt.
Jong: Volkomen als de jonge IJsduiker.
Oud: Krop, borst en buik wit zoo als de oude I1sduiker;
ook even als bij dezen, de bovendeelen van den hals af naar achLINN.,
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teren zwart met witte vlekken, maar deze vlekken zijn op de
vleugels in veel kleiner getal, en ontbreken op den geheelen rug, met uitzondering van· den voorrug , waar er aan
weêrszijde een twintigtal op een langwerpig veld verdeeld
zijn. Kop en hals daar.entegen zeer verschillend. Bovenkop
tot en in den nek donkergrijs, hetgeen op de zijden van
den kop allengskens in het zwarte der keel overgaat. Ach·
ter de keel een dwars, bandachtig veld met witte lengte·
strepen. Diergelijke strepen op eenen zwarten grond aan de
zijden van den hals. Onderhals zwart met violetten weêrBchijn.

wil opgemerkt hebben, dat de voorwerpen,
welke aan de Oostzee voorkomen, aanzienlijk kleiner zijn
dan gewoonlijk, en bij heeft ze derhalve onder den naam van
Colymbua balttcus afgescheiden. Diergelijke kleine voorwerpen komen somtijds ook aan onze kust voor. Een dezer,
zijnde een. vogel in het eerste levensjaar, heeft de volgende
maten: Vleugels 11°. Bek ltO, en de overige deelen naar
evenredigheid kleiner dan gewoonlijk: zoodat men hem voor
eenen jongen Roodkeeligen zeeduiker zoude houden, indien
zijne bovendeelen niet ongevlekt en zijn bek niet veel dikker en regt ware.
Deze soort beeft dezelfde verbreiding als de IJsduiker,
maar zij gaat als broedvogel meer zuidelijk, te weten over
geheel Scandinaviê, en het is bijkans uitsluitend aan de
groote meren van dit land I dat zij nestelt: b. v. in menigte
aan het Wenern·meer. Jn ons land wordt zij van tijd tot
HORNSCHUCH
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tijd op den trek of 's winters, hetzij aan het zeestrand,
hetzij op de binnenwateren aangetroffen. Zij legt hare 2
eg eren , in eene uitholing van het mos, aan de oevers van
het water. Bij gevaar klauteren de jongen op den rug der
moeder, die zoo met hen onder water duikt.

• e RoodkeeUae zeedalker. (lol1'mb ••
• epteatrtonälls.
In Groningen Groote t1falerduker genoemd.

p. 220, nO. 8. - Colymbw lumme, BRüNN., Orn.
Bor., nO. 182. - TEMM., II, 916; .IV, 572. - Bupp., Enl.
808. - Nol UM., pI. 829. - GOULD, pI. 895.
Geheele lengte 25". Vleugels 10" tot lOl". Bek
2".
Bek zwart, bij de jongen roodachtig grijs. Oogen roodbruin, bij de jongen donkerbruin. Pooten geelachtig grijs,
aan de buitenzijde zwart.
De kleinste soort; hieraan, aan zijnen tamelijk zwakken, eenigzins opwaarts gebogen
snavel, en aan de kleuren gemakkelijk te her·
kennen.
Jong: Ongeveer als de jongen van de beide voorgaande
soorten, maar de bovendeelen met kleine witte
vlekken.
Oud: Kop en hals grijs; maar aan den onderhals , achter
LINN.,
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de keel, een groot, bruinrood, vierkant veld, en langs den
bovenhals van het achterhoofd tot aan den rug de grondkleur groenzwart , met witte overlangsche strepen, die op
eenen zwarten grond ook. op de zijden van krop en romp
te voorschijn treden, maar hier veelal de gedaante aannemen van kleine, ronde, witte vlekken. Overige bovendeelen
zwartachtig, zonder vlekken j overige onderdeelen wit.
Verbreiding naauwkeurig als bij de voorgaande soort
maar op den trek en in den winter veel gemeener dan de
beide andere soorten, ten minste in ons land. De jongen van
late broedsels hebben dikwijls in het begin van September
nog geeDe volkom ene vleugels. Zoo als bij vele Noordsche
vogels zijn het voornamelijk de jongen, welke verhuizen.
Velen dezer krijgen hun volkomen kleed eerst in de maand
A pril van het volgende jaar.
DE DUIKERS. PODICEPS.

Zij wijken van alle overige Duikvogels af, door dat alle
vier hunne teen en door een breed zwemvlies omzoomd, maar niet onderling verbonden zijn,
door dat d e z e v li ez en, even als d e tee n ene n d e
voetwortel, met breede, maar zeer korte schilden bekleed zijn; en door dat men, in plaats van
eenen eigenlijken staart, weeke, donsachtige vederen ziet, die een pluimpje (dotje) vormen; van
daar de naam van D 0 d a a rs voor onze kleine soort, een
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naam, die later op den grooten Dodo van Mauritius toegepast
werd. Deze vogels hebben tamelgk korte vleugels en eenen
regten of nagenoeg regt en , puntigen, tamelgk zwakken
bek, die omstreeks de lengte van den kop heeft. Zg zijn
van boven meest donkerbruin, van onderen zilverachtig wit
van kleur, maar de hals en kop zgn dikwgls met fraaije
tinten, en laatstgenoemde bovendien bij velen met kuüachtig verlengde vederen versierd. De jongen in het neatkleed hebben eenen gelen bek met twee zwarte dwarsbanden, zij zijn aan den kop en hals van overlangBche donkere
strepen voorzien en hier geheel anders geteekend dan de
ouden, die volgens de sekse en, zoo als het schgnt, ook
volgens het jaargetijde, geen in het oog vallend onderscheid
schijnen aan te bieden.
Deze vogels worden in het hoogduitsch Stei8,fus" in het
fransch Grèbe, genoemd, en deze naam is ook door de Engelschen overgenomen, ofschoon zij bij het volk van dit
land met de Zeeduikers dien van Diver, dragen.
Zij zijn over alle werelddeelen verbreid, bewonen meren
en rivieren, verhuizen in den winter uit de koude streken,
en worden alsdan ook aan de zeeoevers aangetroffen. Zg
maken hun groot, drijvend, en derhalve volgens den stand
van het water rijzend of dalend nest van waterplanten in
de biezen of het riet, somtijds ook vrij in het water. Men
vindt er gewoonlijk 6 eijeren in; zij zijn wit met eene laag
van zachten kalk bekleed, en worden, wanneer de moeder
het nest verlaat, met halfverrotte waterplanten bedekt. Zij
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zijn zeer schuw,. en vliegen zelden. Bij gevaar duiken zg,
plotseling naar voren over buitelende, onder water, en komen eerst op groote afstanden weder te voorschijn, om
veelal dadelijk op nieuw onder te duiken. Het wijfje neemt,
bij gevaar, zoo als ook de Zeeduikers doen, de jongen
onder de vleugels en zwemt met hen rond.
De in Europa levende soorten worden ook allen in ons
land aangetroffen.

8e Faat. Podlceps crlstatas.
Ook Zanddrijver, Certijnduiker, Satijnduiker en in Noord·
Brabant Keizer genoemd.

LATB., Ind., lI, p. 780, nO. 1. - ColymlJua criatätua,
p. 222, nO. 7. - Col,1mb. coronätua, BRISS., Om.
VI, p. 45, nO. 4. - TEKK., 11, 717j IV, 448. - Bul'P.,
EnI. 400, 941, 944. - NOZEK. en SEI'I', II, 169. - NA.uM.,
pI. 242. - GouLn, pI. 888.
Gebeele lengte 21". Vleugels 7t". Bek 21-".
Bek roodachtig. Teugels donkerrood. Oogen hoogrood, bij
de jongen geel, bij de nestvogels wil Pooten geelachtig
. olijfgroen, aan de buitenzijde zwartachtig.
De grootste soort van ons werelddeel en, buitendien, in ·den ouden leeftijd zeer kennelijk
aan den grooten wangkraag en de platte driehoeLINN.,

Digitized by

Google

506
kige kuif, welke de vederen van de kruin ,ormen.
Kleine slagpennen in eIken leeftijd wit. Jong: Overige
bovendeelen donkerbruin; onderdeelen wit. Bij de ouden
eene zwarte kuif en een wangkraag , die aan den grond
vurig roodbruin, overigens zwart is.
Deze soort bewoont het geheele warmè en gematigde En·
ropa en broedt in Scandinavië noordelijk tot 60°. Zij wordt
ook in het gematigde Azië, in Noord-Amerika, en in Afrika
tot aan de Kaap de Goede Hoop aangetroffen, waar zij I
even als hier te lande nestelt. Zij wordt bij ons op meren
en plassen broedende waargenomen; vertrekt in September
en komt tegen April terug. In den trektijd komen deze
vogels veelal in grooten getale op onze wateren, en overwinteren er dikwijls. Zij voeden zich met visschen, kleine kikvorschen, met waterinsekten en hunne maskers, slikken
dikwijls, om de vertering te bevorderen, vederen in, die
zij zich zelven of de beide seksen elkander uitplukken, en
geven ze met andere onverteerbare stoffen weder op. Zij
nestelen op meren en plassen, bevestigen hun groot nest
tU8schen het riet en leggen in Mei 3 tot 4, langwerpige
eijeren, die aanzienlijk kleiner zijn dan Kippeneijeren. Het
witte vel der onderdeelen gebruikt men als !Jont, en er
worden tot dit einde jaarlijks duizenden in ons land geschoten en Daar Engeland uitgevoerd.
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.e .....

aI......t. Podlcep. ra.rlcoUI ••

LA TH., Ind., lI, p. 788, nO. 6. - Colllmbus subcristätus,
Beitr., Vögel, p. 87. - TUfM., 11, 720; IV,
448. - Bun., Enl. 981. - NOZEM. en SEPP, V, 485. NAuM., pI. 24~. GOULD, pI. 889.
Geheele lengte 17"'. Vlèugels 6t". Bek 11,.".
Bek bij de ouden glanzig zwart, aan den srond oranjegeel, bij de jongen roodachtig. Oogen donkerrood, bij de
jongen wit. Pooten olijfkleurig grijs.
Aanzienlijk kleiner dan de Fuut, maar nog
veel grooter dan al de overige Europeeschc
soorten. Zoo als de Fuut eene platte kuif op den
bovenkop en een kraag aan de wangen, maar beiden
zee r wei n i g, ofschoon zigtbaar 0 n t wik keI d. Kleur als
bij den Fuut, maar de wangkraag fijn grijs en de
hals, behalve eene breede, donkere streep langs den bovenhals, gebee I br uinrood.
De Roodhalsfuut beeft nagenoeg dezelfde verbreiding als
de Fuut, maar bij is, in het algemeen genomen, veel minder
talrijk dan deze. Hij broedt noordelijk tot Schonen. en
aldaar in menigte. Bij ons nestelt hij in zeer kleinen getale,
en komt er op den trek of in d~n winter ook niet menigvuldig voor. Hij overwintert zelfs aan de zuidkust van Zweden.
Verblijf, voedsel en nest als bij den "Fuut, maar de eg eren
kleiner.
JACQUIN,
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.e .....fdldker . •odleep. eora.au.
Even als de volgende soort ook Kleine ztlnddrijfJer, genoemd.

LUB., Ind., 11, p. 782, nO. 5. - PodicepllcltlWl, BONAr.TIMM., lI, 721j IV,> 450. Bun., EnL 404, fig. 2,
942. - NAUII., pI. 244 en 245.- GOULD, pI. 890.
Geheele lengte 12". Vleugels 5!-". Bek U-.
Bek zwart, aan den grond der onderkaak, zoo als de
teugels en de oogen karmijnrood. Pooten groenachtig, de
zwemlobben vleeschkleurig.
In eIken leeftijd, even als bij de beide voorgaande en de
volgende soorten, de kleine slagpennen wit.
Jong: Bovendeelen zwartbruin, onderdeelen wit.
Oud: Een groote kraag om de wangen, de boven·
kop en keel zwart met goudgroenen weêrschijn. Een
groote bundel verlengde vederen aan weêr8lgde
van bet ach ter h 0 0 f d en boven dezen kraag, v u r i g
roe st g e e 1. Rug, vleugels en eene breede streep langs den
boven hals grijsachtig bruinzwart. Overige deeleD van den
hals, zijdeD van den romp en teugels roodbruin. Het mid·
den vaD krop, borst en buik wit.
Het aangroeijen van den kraag en de dubbele kuif heeft
bij de jongen in de eerste maanden vaD het tweede jaar van
hunnen leeftijd allengskens plaats en duurt, vooral bij wijf.
jes somtijds tot laat in het voorjaar. Zoodanige onvolmaakte
>
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voorwerpen werden langen tijd als eene eigene soort beschouwd en Podicep' arctiCU8 of cornütus arctiCUB genoemd.
SUNDEVA.LL wil, dat LINNA.EUS deze soort onder den naam
fan Pod. auritus aangevoerd heeft, en dat deze naam derhalve verkeerdelijk op de volgende is toegepast. Volgens BoNAPA.RTE wijkt Pod. cornütfU, LA.TBA.M, van Noord-Amerika,
van onze soort door eenen dikkeren bek af.
Deze soort werd broedende algemeen in IJsland, Scandinavië, Finland en Jutland aangetroffen. Zij verspreidt zich
op den trek over het overige Europa, en ook in ons land,
behoort hier echter onder de zeldzame vogels. Voedsel:
kleine watertorren j buiten den broedtij d ook allerlei andere
diertjes, waterplanten en derzelver zaden. Levenswijze en
nest zoo als bij de overige soorten .
• e Geoorde faat. Podleeps aarl&as.

LA. TB., Ind., II, p. 781 , nO. 8. - Colymhus auritus,
BRISS., Orn., VI, p. 50, nO. 6. - Podicep' nigricolliB, SUNDEV. - TBMM., lI, 725; IV, 451. - NOZEM. en SBPP, V,
489. - NAuM., pI. 246. - GOULD, pI. 891.
Geheele le~gte U". Vleugels 51-". Bek t".
Bek zwart. Oogen rood. Pooten zoo als bij den Kuifduiker.
Zeer kennelijk aan zijnen een weinig opwaarts
gekromden bekj in het volkomen kleed aan zijn
hoofdsieraad en de kleuren van kop en hals.
Oud: de vederen van den bovenkop een weinig verlengd
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en een tamelijk groote kraag om de wangen. Kop en hah
zwart; maar de bovenhelft van den wangkraag,
ui t smalle, straalvorm ig ach ter de oogen ui tgebreide, rosgele vederen gevormd. Overige bovendeelçn bruinzwart. Romp in het midden wit, aan de zijden,
zwart met roodbruin vermengd.
Deze sooat bewoont het warme en gematigde Europa;
broedt' noordelijk tot Jutland, maar niet in Scandinavië;
daal"entegen in het znidelijke Frankrijk, aan den MiddenRhijn en in sommige andere plaatsen van het gematigde
Europa. Zij werd in ons land tot nog toe slechts op den
trek, maar in het algemeen even zeldzaam als de voorgaande waargenomen. Zij nestelt op plassen, meren en rivieren, waar riet groeit. Levenswijze, nest en egeren ala
bij den Kuifduiker.
De Dodaars. Podleeps minor.

Ook Kleine duiker, en bij Rotterdam Hagelzalcje genoemd.

Le clUtagneU3J.
LATS., Ind., 1I, p. 784. SylbeocyclWJ minor, BONAP.TaehllhaptWJ minor, REICHENB. - TEMM., 1I, 727; IV,
452. - Bun., Enl. 905. - NOZEM. en SBPP, UI, 231.NAuM., pl. 247. GOULD, pI. 392.
Geheele lengte 9". Vleugels S!". Bek l"fH.
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Bek zwart, aan den wortel groenachtig grijs; bij de jon.
gen geheel groënachtig grijs. Oogen bruinrood, bij de jongen witachtig. Pooten als bij de voorgaande.
De kleinste inheemsc he soort; zond er kraa g.
Aan hare geringe grootte, kleuren en de kleine
slagpennen, die slechts aan de binnenhelft wit
zijn, gem. a k kei ij k t e her ken n e n.
Jong: Ongeveer als de jongen van de overige soorten, maar
valer en op de wangen, den krop en de zijden van den
romp een weinig in het rosachtige trekkende.
Oud: Bruinzwart, maar langs het midden nn den romp
in het grijze trekkende, en de zijden even 31s de voorzijde
van den hals, van achter de keel af, vurig bruinrood.
Gemeen op de plassen, meren en met riet begroeide rivieren van ons werelddeel, broedt noordelijk tot in het zuidelijke Scandinavië; komt in geheel Afrika en in Azië tot
Japan, de Sunda·eilanden en Molukken voor (Padie. noetifJäuw). Nestelt op geschikte plaatsen in ons geheel land.
Overwintert er ook enkel, en houdt zich bij toe water, in
wakken op. Is voor het overige, volgens de omstandigheden, zwerf· of trekvogel. Nest al,s bij de overige soorten.
De 8 tot 5, zelden 6, groengeelachtig witte eijeren worden
in omstreeks 3 weken uitgebroed.

DE EENDVOGELS. ANÄTES.
Deze groote familie of afdeeling bevat de vier hoofdge-
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geslachten der Ganzen I Zwanen I Eenden en Zaagbekken. Men
kan er intusschen ook nogdeFlamingo', (Plwenicopt~rUB) bÖYoegen. Zij zijn voornamelijk gekenschetst door hunnen bek I die
met eene tamelijk weeke huid bekleed is, van yoren echter in eene nagelvormige scherpe en harde
p u n t u i tl 0 0 P t, en wiens z ij ra n den, naar binnen, y a n
talrijke dwarsplaatjes of tandachtige uitsteeks e Is voo r zie n zijn. Voor het overige is deze bek meestal
breeder dan hoog en ongeveer van de lengte van den kop.
Hunne gestalte is krachtig en hun hals lang, 80mtijdl
zelfs zeer lang. Zij hebben 8teeds vier teen en, van welke
de drie voorsten door, meestal groote, zwemvliezen vereenigd
zijn, terwijl de achtersten vrij en slechts bij de Zee-eenden YaD
eenen huidzoom voorzien is. Hunne vleugels zijn van middelmatige lengte en puntig. Hun, meestal korte 8taart
is uit een aanzienlijk getal pennen zamengesteld. De wijfjes zijn veelal eenigzin8 kleiner dan de mannetjes. Bij de ruijing vallen de vederen grootendeels gelijktijdig uitj deze vogels kunnen alsdan niet vliegen, en
houden zich op eenzame met riet of biezen begroeide
plaatsen op. Hunne stem is eenvoudig. Hunne vlugt is
schielijk, en velen duiken bij uitstek goed. Zij bewonen
meren, moerassen en rivieren j velen ook de zeeku8ten. Zg
nestelen op den grond, sommigen ook op of in holle hoomen. Zij leggen een aanzienlij k getal langwerpig eironde,
meestal wit- of ook groenachtige eg eren. De moeder is
gewoonlijk uitsluitend met de zorg voor de jongen belast,
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"elke dadelijk na hunne geboorte in het water gaan
en zwemmen, of door haar daarin gebragt worden. De Eendvogels voeden zich met visschen en allerlei andere kleine
dieren, velen ook met plantenlltoffen. Het vleesch van de
meesten is zeer smakelijk, en hunne vederen worden tot
allerlei doeleinden gebruikt Zij zijn in grooten getale over
alle werelddeelen verbreid. De in de koude of ook gematigde gewesten levende soorten verhuizen in den winter.
Bij deze familie komen niet zelden bastaarden, somtijds
zelfs in den vrijen staat voor. De meest merkwaardigen zijn:
1. Bastaard tusschen Ana. ferina en leu,copkthalmo., van
welke men reeds een zestal voorwerpen in het wild heeft
geschoten. Zij werden als eigene soorten onder de namen
van Aruu Homeyeri, BA.EDECKER. en AnaB intermedïa, JA. UBBR.T
beschreven.
2. Bastaard tusschen Ana. clangula en MerfJUI albellua.
Hij werd onder den naam van Merg"'. anataratu, En.IBEcK
beschreven.
DE GANZEN. ANSER.

De Ganzen hebben een krachtig, min of meer ineengedrongen ligchaam; zij ~ijn een weinig hooger op de
pooten dan de meeste overige Eendvogels; haar
h a Is is dik k er, en hare vederen zijn veelal als in overlangsche, gekromde bundels verdeeld; haar bek is krachtig,
min of meer h oog a a n den wor tel, en zijne d w a rabi a a dj es zijn kon i s c h. De poot e n staan niet zoo ver
33
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naar achteren als bij de Eenden, en zijn met een net
van zeshoekige schildjes bedekt. Zij loopen stappend, en dragen daarbij den romp tamelijk opgerigt. Zg
vliegen goed, maar d u i ken ni e t. Zij verhuizen in bet
konde jaargetijde~ tot kleine troepen vereenigd, die alsdan
bij het vliegen eenen hoek, of eigenlijk eene omgekeerde V
vormen. Zij voeden zich met gras en waterplanten, en maken
haar groot nest in het riet of gras. Er is veelal weinig onderscheid van kleur volgens de sekse, . het jaargetijde en den

leertijd.
Men heeft dit geslacht in eene menigte onder-ûdee1iqen
verdeeld. Behalve de ook in ons land voorkomende soonea
heeft men in ODS werelddeel nog de volgende wàargenomeu:
~",er hyperlJor~u" P 4'-L. Grootte der Rietgans. Geheel wit
van kleur. Bek oranje. Bewoont Siberië j eenige malen ia
Silezië, Pommeren, Pruiaaen en Anhalt aangetroffen.

De Wilde aa... Auer elaëre•••
Ook Graauwe gana, en in Groningen 8c1&ierling
genoemd.
en WOLF, Taschenb., 11, p. 562, - At141 ___,
LINN., p. 197, nO. 9. Anaer ferua, GB88l1BR. - T ......
11, 818; IV, 517. - N4UM., p1. 285. - GOVLD, pl. 341.
MEYER
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Geheele lengte 80 tot 84". Vleugels 16 tot 17".
Sta art 5!- tot 6".
Bek oranjegeel, aan de zgranden rosé, van
voren wi hch tig. Oogen don ker bruin. Pooten
Hch t vleesc hkleurig.
Kop en hals vaal bruin, aan den voorkop in het rosse
trekkende. Mantel, schoudervederen en groote vleugeldekvederen donkerbruin met purperen weêrschgn, maar met lichtere zoomen. Slagpennen donkerder, maar de eersten aan
de wortelhelft grijs. Midden- en kleine vleugel dek vederen ,
even als de achterrug grijs. Dekvederen van den staart en den
achterbuik witachtig. Staartpennen grijsbruin met witte randen I die op de midden pennen smal zijn, maar op de
zijdelingsche penneu steeds aan breedte toenemen, zood at
de twee of drie paren buitenpennen geheel wit zijn. Krop,
borst en voorbuik brIlingrijs , aan de zijden van den romp
donkerbruin, maar alle vederen met lichte randen. Op het
midden van borst en buik, bij de ouden, onregelmatige zwartbrnine dwarsvlekken.
.
De Wilde gans, ·van welke onze Tamme gans afstamt,
broedt in het oostelijk Europa, noordwaarts tot het zuidelijke Zweden, westelijk tot Denemarken, het Anhaltlche en
de Lausitz. Zij verlaat deze broedplaatsen veelal reeds in September, zwerft rond, trekt bij koud weder nog meer zuidelijk
of naar plaatsen waar geen sneeuw ligt, keert echter veelal
reeds in Maart naar hare broedplaatsen terug. Komt 'op
deo trek ook door ons land, ofschoon in niet grooteu
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getale en veelal eerst iD October; en overwiDtert er zelfs bij
zacht weder. Voedt zich met waterplaDten , zaden en
gras. Het nest wordt in moerassen of meren, wier oeven
met riet begroeid zijn, op henveltjes van modder geplaatst:
het is nit gras vervaardigd, inwendig met vederen belegd en
bevat 4 tot 6, 80mtijds zelfs tot 12, witachtige eg eren , vol·
komen gelijk aaD die der Tamme gans.

Ook Zaadgam, bij de Amsterdamache poeliers Schierg... ,
in Groningen Weenk, Wink, Weenkiu en GrugMU
genoemd.

J)ie Saatga,.,. The &an-Goo86.
BEeRsT., Nat. Deutachl., IV, p. 888. - AfltU 1tfI~-,
GMEL., p. 512, nO. 68. - TBMM., 1I, 820; IV, 517.Bupp., Enl. 985. - A,.,er arvensia, BREUM, Nat. all. Vög.
Deutachl., p. 889. - N OIBM. en SEPP, 111, 203. - N .UJI'.,
pI. 286. - GOULD, pI. 848.
GeheeIe lengte 29 tot 80". Vleugels 17 tot 19'.
Bek 2t".
Band om den sDavel oranjerood. Oogen bruiD.
Pooten 8 teenro od.
Kleur der vederen oDgeveer als bij de Wilde gans, maar
de vleugeldekvederen met meer bruin en met lichte randeo.
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Broedt in het westelijke en noordelijke Scandinavië, van
65° N. Br. tot aan de IJszèe, in moerassen of moerassige
bosschen. Bezoekt, zoo als de voorgaande soort, maar me·
nigvnldiger, ons land op den trek, en overwintert, even
als alle overigen, met uitzondering der Kolgans, in het
warmere Europa.
• e lUelDe rlea.aD•• A . .er braehyrhyDeha••

CataL, p. 26, nO. 248. - Tnu.r., IV, 520. ..4naer phoenicopua, BARTLETT, Proceed. Zool. Soc., 1839, p.
3. - Amtr .eg'étum, NA.UM., pI. 287.
Geheele lengte 25 tot 28". Vleugels 1611• Bek
1{ tot 2".
Zoo verwant met de Rietgans, dat zij, zoo als
het schijnt, slechts als een ras van deze bescho u wd die nt tew 0 r den. l1chter een weinig kleiner, de
bek korter en v!,elal hooger aan het achtergedeelte van de
onderkaak, hetgeen ook dikker is; de band om den snavel
meestal smaller, en wanneer hij langs den zijrand der bovenkaak verlengd is, niet over de neusgaten opklimmende j
deze band, zoo als ook de pooten, in het 1e\'en donker
rosékleurig j de kleur der vederen meer in het grij8acht~·
ge trekkende.
Broedplaatsen onbekend. Wordt van tijd tot tijd, op den
trek, in OD8 land gevangen.
BULL.,
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De Kol••a •• Aa.er alblfroa••

Aan den Dollard Kol genoemd.
Die Blä8sengana. L'oie rieuae. The laughing

GOO8e.

IV, p. 898, nO. 272. - .Ánaa albifrona, Gil EL.,
p. 509, nO. 64. - .Ána erythro[J'U8, LINN., p. 197, n8• 11 ? TEMM., U, 821 j IV, 518. - NOZEM. en SEP!', IU, 207..Áflaer albifrons en intermeclïua, NA.UM., pI. 289. - GOULD,
pI. 849.
Geheele lengte 25 tot 27". Vleugels 15 tot 16'.
Bek lt", bij jonge wijfjes somtijds aanzienlijk
korter.
Bek vleeschkleurig~ Oogen donkerbruin. Pooten steenrood. somtijds donker rosé: (Anser albifrona I1ar. rOBtipa,
SCHLEGEL jAnser pallipea, DE SELTS LONGCBA.MPS;.ÁtUeJ' lilbifrona î,'andtc'U8, Bouwstoffen, IJ p. 95, nO. 208.)
Kleur der vederen óngeveer als bij de Rietgans, maar bg
de ouden het voorhoofd tot aan den mondhoek
wit en daarachter zwartachtig, in den zomer de bont en
buik met groote maar onregelmatige, bruinzwarte dwanvlekken, die veelal gedeeltelijk ineen loopen, als gemarmerd.
Over aUe binnen of digt bij den Noordpoolkring linende
landen verbreid. Broedt in IJsland, in Scandinavië noordelijk van 66°, in Siberië, en in het koude Noord-AmerikL
Komt zoo als de andere soorten, op den trek door het
BECBST.,
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overige Europa en ons land, en is met de Dwerggans de'
eenige Europeesche soort van Ganzen, welke tot Egypte
trekt. Op den trek ook in Japan gemeen. Nestelt in Jung
en Ju19 in moerassige streken in de nabijheid van het
water. De roijing .heeft op het einde van J ulij plaats: zij
verbergen zich alsdan, daar zij, zoo als de overige Eendvogels, gedurende dezen tijd niet vliegen kunnen, in digte
wilgenstruiken. Het nest wordt op verhevenheden I die met
gras begroeid zijn, geplaatst, en inwendig met dons belegd.
Egeren kleiner dan' ganzenegeren.
De B ..er••aDs. ADser mlDütuS.

XI, p. 364, nO. 319, pI. 291. - Anaer medï'US.
in MUER, Taschenb., lIl, p. 231. - TEMM., IV,
519. - .Amer Temmindii, Bou:, !sis, 1822, p. 882. A.fUI61' cinerac~"", BItIJDM, Reitr.,. lIl, p. 875. Anaer
breuiro8tril, RECUL en BREHM.
Gehèèle lengte 22". Vleugels 12! tot 13". Bek
lt tot Ir'.
Is een kleiner, maar, zoo als het schijl!t,standv ast i g ras van deK 0 I g a n s. Kleur van bek en pooten
en die der vedel'en volkomen als bij de Kolgans; maar
kleiner, en bij de ouden de oogkring hooggeel en het wit
yan het voorhoofd veelal tot boven de oogen klimmende.
De wijfjes in het oog vallend kleiner dan die van de .KolNAUlII.,

TEM».,
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ganll, de mannetjell somtijds nagenoeg even groot, als de
leer kleine jonge wijfjes van deze soort.
Bewoont Siberië en het oostelijke Europa, en komt tot
Egypte· voor. Broedt in Griekenland, in Rusland, Lapland,
en in sommige streken van Siberië, b. v. in het Taimyrland,
en aldaar menigvuldiger dan de Kolgans. Wordt, van tijd
tot tijd, in ons land op den trek aangetroffen en gevangen
of geschoteD.

Be Brandlans. A.nser leucops.s.
Ook Dondergau geDoemd.

La Bernacke. The Bernicla of ClaN.
BEeRsT., Nat. Deutsch1., IV, p. 921. - .J.uer bernida,
PALL., Zoogr., lI, p. 280, nO. 824. TBIIII., lI, 823;
IV. 520. - Bun.• EDI. 855. - NAulIrf., pI. 291. - GOULD,
pl. 350.
Geheele leDgt e 28 tot 25". Vleugels 15!". Staart
Bek li".
Bek en pooteD zwart. Oogen zwartbruin.
Gemakkelijk te herkennen aan hare kleur.
Voorhoofd, waDgeD, keel, onderdeelen van den krop
naar achteren eD bovendekvedereD vaD den staart wil
Teugels. kruin, hals. achterrug , staart eD groote alacpennen zwart. Vederen van den mantel, de schouden en

4r/.
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,leugels , eveD als de kleine slagpeDDeD grgs, tegeD het eiDde
zwart eD met wit gezoomd.
Broedt in het koude Noord-Amerika, iD het NoordOostelgke RuslaDd, iD sommige streken vaD Siberië eD zeer
enkel iD het Doordelgke ScaDdiDaviê. Komt, eveD a)s de
RotgaDs, op deD trek iD het overige Europa, eD ook bij
ons, doch overal, slechts van tijd tot tijd, iD kleiDeD ge·
tale en bij zeer streDge koude.
De Roodhal••a... A.ler rDftcolUI.
Spie. Zool., VI, p. 21, pI. 4. - TEKK., 11, 826;
IV, 522. - NAUJf., pI. 293. - GOULD, pI. 351.
Geheele leDgte 21". Vleugels 13". Bek I".
Bek en pooten zwart. OogeD dODkerbruiD.
De fraaiste vaD alle GaDssoorteD, en gemakke.
lik aaD hare kleur te herkeDnen.
BoveDkop, boveDhals, keel, eeDe breede streep van daar
tot de oogeD, eene aDdere streep tamelijk ver achter de
oorstreek, rug, vleugels, staartpennen en borst zwart. Buik,
dekvederen van den staart, een den rug en de borst van
voren begrenzenden kring, en een veld voor den zwarten
wangband wit. Het veld achter de oogen en het overige
niet zwarte gedeelte van den hals- roodbruin, met wit omzoomd. Zoomen van de groote en midden- vleugeldekvederen witachtig. ,De achterste vederen aan de zgden van den
romp wit met breede,' zwarte eindzoomen.
PALL.,
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Broedt in het noordelijke Siberië, in sommige streken,
b. v. aan de Boganida, aan den mond van de Pas'iDa,
tamelijk menigvuldig. In on8 geheel werelddeel J IeIfs in
Scandinaviê J alleen op deo trek, slechte zeer zelden, en in
kleinen getale, waargenomen. Werd ook in ODS land, Yin
tijd tot tijd ,geYangen: een tiental jaren geleden een geheeJe
troep te gelijK, die echter eerst, nadat ze gedeeltelijk geplukt waren, onder het oog .van eenen kenner kwamen.

Be Bot,aDIi. AD.er bernlcla •
.Die Ringe/gam. Le' cral1am. Phe Brent· of Brand- GOOit.
.

. . '

ILLIG., Prodr., p. 277. ~ An'" benait:lfJ, LINN., P. 198,
nO. 18. - Amer torquätUl, FRlSCH, U, pI. 156. - . . .
brenta, PALL., Zoogr., 11 , p. 229, nO. 828. - BtntitI.
brentfJ, S!1'BPB. - Berniela torq"'äta, BOII. - T~K"., lI,
824; IV, 522. - NOZEK. en Sup, U, 190. - NAU1I.,
pl. 292. - GOULD, pl. 851.
Geheele lengte 22 tot ,24". Vleugels 18". Bek Ir.
Bek en pooten zwart. Oogen zwartbruin.
Staart· dek vederen ten minste even lang ah
de staartpennen.
Kop, hal8, 81ag-- en staartpennen lIlwart. Aan we.êrllijtle
'Van den voor,hah een dwars veld van, met wit
ges tr e e p t e v ede r e,D. Aehterbuik en debederen vaa"
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staart wit, vederen van den rug en de vleugels donkergrijs;
horst en voorbuik lichter en meer bruinachtig, maar met
.malle, lichte, brwngrijze randen, die eehter op de zijden
van den romp veel breeder worden en in het witachtige
trekken.
De Rotganl broedt in de Noordpoollanden van de oude
en nieuwe wereld, in Groenland eerst noordelijk van 78°
N. Br., in Siberië op gelijke breedte, maar zoo als het
schijnt, geheel niet in IJsland en Scandinavië. Zg komt op
den trek in het· koude en een gedeelte van het gematigde
Europa, en overwintert aan de kuststreken, h v. in menigte
aan de Deensche kust, en wordt van tijd tot tijd, somtijds
in aanzienlijken getale en dikwijls tot in de maand Mei,
in ons land aangetroffen. Zij voedt zich voornamelijk met
zeeplanten en wormen •
• e (;aaadaaau. A.D..er caaadeD81••

-.Antu canademil, LINN'J p. 198, no. 14.AUDuBoN, pl 201.
Geheele lengte 84 tot 36". Vleugels 17!,'. Bek
WILLOUGBBY.

2!p.
Bek en pooten zwart. Oogen donkerbruin.
Ten naaste verwant met de Zeeganzen , {Anser berniela.
ra6oollis, lencopsis)j maar door haren langen hals en
hare houding de Zwanen naderende.
Kop en hals zwart, maar de keel en van deze eeD zeer
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breede band over de oontreek wit. Dekvederen van den
staart, achterbuik , krop en veelal ook buik en bont in het
midden wit. Deze tint gaat op de zijden van den romp in
het donkerbruine over, welke kleur echter door de lichtbl'Uine eindzoomen der vederen afgebroken wordt. Bovendeelen omberbruin, de vederen met lichtbruine randen. Staart
en groote slagpennen donkerbruin.
Bewoont Noord-Amerika. Broedt aldaar tU88chen 50° en
67° N. Br. Trekt in den winter zuidelijker. Dwaalt somtijds
naar ons werelddeel af. Ook eeuige malen in den wilden
staat in ons land gevangen. N este1t op den grond j somtuds
echter ook in oude kraauen- en arendneaten.
DB ZWANEN. CYGNUS.

De Zwanen overtreffen de overige Eendvogels
in grootte. De romp is langwerpig, de hah zeer
lang en de kop klein. De weeke huid van den bek
loopt tot aan of digt bij het oog, de bekis smaller
dan de kop, en van binnen, langs de zijranden , van dwarsplaatjes voorzien. De pooten zUn met een net van aeshoe k i ges c h i1 den bekleed. Er is geen of weinig verschil
in de kleur der vederen volgens de sekse, den leeftijd of
het jaargetijde. Bij het staan en loopen dragen .U het lijf
in eene horizontale rigting, en haren hals veelal S-vormig gebogen. Zij vliegen goed, maar statig en niet schielijk;
bij het verhuizen vliegen vencheidenen· in eene rij achter
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elkander. Zij zwemmen voortreffelijk, maar duiken niet. Zg
yoeden zich met allerlei waterplanten of derzelver zaden,
met wormen en andere waterdiertjes. Zij maken haar groot
neat van riet of biezen in of bij het water. Hun vleeseh is
taai, werd echter vroeger gegeten , zelfs aan vorstelijke
tafels. Dit geslacht is niet talrijk aan soorten, en tot Amerika, Europa, het koude Azië en Australië beperkt. In
Europa leven drie soorten, die ook allen in oDsland aangetroffen worden.
Be ZwaaD. C7..... olor.

VIBILL., N ouveau Dict. -D~terville, IX, p. 87. - Aft"'
GlIIn., I, p. 501, nO. 47. - CyfJ"w manBUëtuB, RA. Y,
p. 86. - CyfJ"w gibbru, BEeBsT., IV, p. 815. - TEMM.,
11, 830j IV, 529. - Bu:r:r., Ent 918. - NAUM., pl.
295. - GOULD, pI. 854.
Gebeele lengte 55 tot 60/1. Vleugels 21 tot 24/1.
Staart 9 tot 10".
Bek hoogrood; bij de jongen roodachtig loodkleurig j aan
de punt, zoo als langs zijnen grond tot over de teugels,
zwart. Pooten zwart, bij de jongen licht loodkleurig. -Oogen
bruin.
Zeer kennelijk aan het knobbeltje, hetgeen
aan den wortel van den bek bij he t voorboofd
aan wezig is.
Vederen geheel witj bij de jongen gewoonlijk donkergrijs,
olor~
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in hetzelfde nest echter niet zelden een gedeelte der jongen
geheel wit. Ook de loodkleur der pooten verandert somtijd.
eerst laat in zwart: (Cygnu. immuta~lis, YARRBLL).
De Zwaan, als getemde vogel alom bekend, bewoont het
gematigde oostelijke Europa tot Siberië. In Scandinavië
broedt zij slechts in Schonen, op moerassen en meren. Zij
nestelt ook op verscheidene meren van Denemarken. Zij
komt op den trek, van tijd tot tijd,. bij felle koude, in het
wild in ons land voor, overwintert in het gematigde en warme
Europa, en werd ook in de omstreken van Smyrna overwinterende waargenomen. De Zwaan voedt zich met waterplanten, met insekten en allerlei kleine waterdieren. Zij
maakt haar nest -aan den oever of tusschen het riet, uit
waterplanten, en belegt het ·dik met dons. Het beeft drie tot
vier voet in middenlijn, en bevat 5 tot 6 , zelfs tot 8 eijeren,
die dubbel zoo groot als ganzèneijeren, van buiten voll
grijsgroen, van binnen lichtgroen van kleur zijn.
Be WUde zwaaD. ",._Das 1Da.8ïcu~

Ook Deen, en in' Groningen HoelZWDIm genoemd.

Le cygne 8aUfJage. Pke Whistling.
BICHST., Nàt., IV, p.830. - e,gmu feru, Bal8l., Om.
VI, p. 292, nO. 12. - .Anas cygnUB, GIULo, P. 501, 0'.
1. - C1I!Jr&UB olor, P-ALL., Zoogr.~ ll~ p. i11, nO. 316. -
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c,gnw meZanorli"nc4U8, MEYER en WOLP, Taseb., II, p. .
TBKM.,II; 828; IV, 526. NOZEM. en SEPP, V,
491, 492, (bovenste figuur). - Cy!JWU8 &'tmllaorliÏllw, NAuM.,
pI. 296. - GOULD,· pI. 855.
Geheele lengte 48". Vleugels 21". Staart 6l".
Bek van voren zwart, van de neusgaten naar
achteren tot aan het .oag citroengeel; grens
tosseben beide kleuren ni.et scherp afgescheiden. Pooten zwart. Oogen bruin.
Vederen gebeel wit.
Bewoont de konde streken van het noordelijk balfrond
van de geheele wereld. Broedt in ons werelddeel, in bet
koude Rusland en Scandinavië ,eBkel, ooit in het. zuidelijke
Scandinavië, en somtijds zelfs op den zoogenaamden oudeo,
Rhijn bij Milinz. Verlaat bare broedplaatsen laat in bet najaar, meestal eerst in November, ~ektalsdan door het
overige Europa, gaat zuidelijk tot Griekenland, zelfs tot
Egypte, waar de gewone Zwaan, niet. komt, en keed in'
Maart naar haar zomenerbl,f terug. Komt. op den' trek,
vooral bij koud weder, en veelal in kleine troepen van zes
tot acht stoks bijeen, aan onze kuatenen op onze binnenwateren. Wordt ook in Japan aangetroffen.
498. -

De JUelae IIwaan. ()y.na. IDlnor.

Kus. en BUB., p. 92. -

Cygnw olor var. {3 minor,
PALL.,ZOOgr., 1I, p. 214, nO. 816. "- Cygnw Btwiclrii,
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Trans. Linn. Soc., XVI, p. 445. - Iard. n.
Selby, Zool. IlIu_tr., pI. 95. - C. ialarulteuI, BBEIlM, Naturg.,
p. 832. - C. americänUl, AUD.? - TEMM., IV, 527. - C.
melanorkinUl, NAUM., pI. 297. - GOULD, pI. 356..
Geheele lengte 40". Vleugels 19". Staart 6i".
Het geheele dier, luchtpijp, getal der staartpennen, klenr
en alles als bij de voorgaande soort, maar standvastig kleiner,het
geel en zwart van den bek scherp begrensd, het zwart steeds
naar achteren ver over de neusgaten reikende en als eene streep
lang. den zijrand der kaak loopende ; bij het wijfje hal".
maanswijze opwaarts klimmende, bij het mannetje buitendien
op den rug van den bek. tot aan het voorhoofd voortloopende,
zoodat het geel beperkt is tot eene groote vlek aan weênzijde van den bek.
Broedt langs de zeekust in het Arktische Amerika tot
I1sland, en waarsèhijnlijk ook in Siberië. Op den trek in
kleinen getale in vele streken van Europa en ook in onl
land waargenomen. Nest zeer groot. Eijeren kleiner dan
bij de Wilde zwaan, en bruinachtig wit.
YABBELL,

DE EENDEN. ANAS.

De Eenden zijn J in het algemeen genomen, kleiner dan
de Zwanen .en Ganzen. Haar voetwortel is kort, Yan
voren met schilden, voor het overige met kleinere
zeshoekige plaatjes bede.kt. De bek i. naar voren
niet zelden verbreed, ,en ~oo als bij de Zwanen, langs de
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zgranden, van binnen van dwarsplaatjes voorzien. Hare
pooten staan tamelijk of zeer ver naar achteren.
De hals is van middelmatige lengte. De oude mannetjes zijn,
hetzg het geheele jaar, hetzij een gedeelte daarvan, meestal
veel fraaijer van kleur dan de jongen en de oude wijfjes. De
Eenden vliegen schielijk en met veel gedruisch. Zij zijn over
de geheele wereld verbreid, en vormen twee groote onder·
afdeelingen, te weten die der Zwemeenden en die der Duik·
eenden, of in andere woorden: Eenden zonder, en Eenden
met een zoomvlies aan den duim.
A. DE ZWEMEENDEN.

Deze zijn de Eenden, zonder een zoomvlies aan den
achterteen. Haar romp is langwerpig, en wordt bij
het loopen nagenoeg horizontaal gedragen. De kleine
sla g pen n e n zijn veelal met een en grooten, groen- of
blaauwachtigen band, spi eg e I genoemd, versierd. Het kleed
der jongen van beide seksen en van het oude wijfje
bebben onderling veel overeenkomst en zijn eenvoudig; en
ook de oude mannetjes krijgen na de ruijing dit eenvoudige
kleed, hetwelk echter, reeds eenige maanden later, plaats
maakt voor het prachtkleed, hetgeen zij tot de ruijing in'
het volgende najaar dragen.
De Zwemeenden leven op meren, rivieren en moerailsen,
en houden zich bij voorkeur aan oevers op, die met plano
ten begroeid zgn. Haar voedsel bestaat in waterplanten,
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zaden I granen, vischkuit, wormen, insekten, viscbjes eDJ.
maken haar nest tusschen het riet aan de oeven, op
weilanden, tusschen struiken, sommigen op lage boomstam·
men, en zelfs hooger op boom en in oude nesten van andere
vogels, of eenigen zelfs in diepe aardholen.
Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen. Men heeft
deze onderafdeeling wederom iu eene menigte zoogenaamde
ondergeslachten gesplitst, van welke de meesten slechts eeue
soort bevatten.
Behalve de in ons land
voorkomende soorten werden
io
.
.
Europa nog de volgenden waargenomen:
.Anaa casarea , LINN. of rut?:la, PALL., uit het warme ROlland en Klein-Azië. Een weinig kleiner dan Anaa tadorna,
aan welke zij zich eenigzins aansluit: hoofdkleur roestgeel ;
kop, voorhals en vleugeldekvederen wit; kleine slagpennen
staalgroen ; groote slagpennen en staartpennen vaal pur·
perzwart. Toevallig naar Stokholm en naar Saksen afgedwaald.
Ana, faloot" , PUL., van Siberië tot Japan verbreid. E. .
naar Zweden en eens naar Hongarijë afgedwaald. Grootte
van onze Eend. De binnenste kleine slagpennen lang eB
sikkelvormig, en ook de achterhoofdsvederen verlengd. Boven kop roodbruin, zijden van den kop goudgroen. K.eel en
hals wit j hals met eenen goudgroenen ring. Vederen van
den romp bruinzwart met fijne I witte, halvemaanvol'lDÏp
dwaralijnen. Kleine slagpennen staalgroen.
Anaa formö,a, GEOaGI, of glocilana, PALL. Sluit Bieb ...

Zg
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Anas crecca aan; maar een weinig grooter; de zijden van
den kop en den onderhals licht okergeel; keel van daar
een band tot aan de oogen, en een andere halvemaan-vormige band aan de oorstreek zwart; krop en borst
vaal purperbruin , elke veder met eene ronde zwarte "lek.
Schoudenederen zeer verlengd, smal, in het midden zwart,
langs den buitenrand roestkleurig, langs den binnenrand
wit. Vao Siberië tot Japan verbreid; eenige malen in ona
werelddeel en wel in Engeland geschoten.
.Ana, angustirOBtriB, MÉNÉTRJE8, of .ARa marmoräta,
TBlIIlf., uit het warme Europa en Algerië. Grootte van het
wijfje van Anas acuta. Bovendeelen bruin, de vederen met
bruinachtig witte zoomen. Onderdeelen bruinachtig wit, met
bruine dwanbanden .
..Ana, americana, LJNN., uit Noord-Amerika. Toevallig naar
Engeland afgedwaald. Eenigzins verwant met Anas penelope,
maar de kop en hals rosachtig wit met zwarte spikkels, en
achter het oog, langs den boven hals, eene donker goudgroene
streep.
Be Wilde eeDd. ADas bosch.s.

p. 205, nO. 40. - TEMM., 1I, 835; IV, 531.Bupp., 776, 777. - NOZJ!M. en SEPP, lIl, 215, 2 platen. - NAUJrf., pI. 800. - GOULD, pI. 861.
Geheele lengte 21". Vleugels 9i-". Staart 8".
LINN.,
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Bek geelgroen, bij het wijtje groenachtig grijs. Pooten
eteenrood. Oogen bruinrood, bij het wijfje bruin.
Een groote metaalblaauwe, met zwart en wit gezoomde
epiegel aan den vleugel. De laatste bovendekvederen
van den staart in het prachtkleed verlengd en
sikkelvormig naar voren omgekruld.
Mannetje in het prachtkleed: Kop en hals goudgroen,
aan den achterhals een witte ring. Krop purperbruin. Rug
geelbruin. Stuit en bovendekvederen van den staart zwart
met goudgroenen weêrschijn. Staartpennen grijsbruin, met
witachtige randen. Onderdekvederen van den staart zwart.
Vleugeldekvederen grijsbruin. Borst, buik en schoudervederen met fijne witte en zwarte zigzag·dwarslijnen, de schoudervederen daarbij sterk in het geelbruine trekkende.
Wijfje: De vleugels donkerder dan bij het mannetje. Overige deelen licht roestgeel , alle vederen met zwartbruine
overlangsche vlekken. die op den krop, de zgden, den rug
en de schouders als halvemaanvormige banden zamenloopen en den vorm der veder volgen. Midden van borst en
buik nagenoeg zonder vlekken; oogstreep en keel lichter.
Het oude mannetje na de ruging en de jongen ongeveer
als het oude wij tje.
Deze soort. het stamras van onze Tamme eend. is over
alle koude en gematigde streken van het geheele noordelljke halfrond verbreid. Zij is in Noord·Amerika en Japao
even gemeen als bij ons. Zij broedt noordelijk tot IJsland,
in Scandinavië tot 68° N. Br., en trekt zuidelijk tot in het
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warme Europa, in Noord-Afrika en Klein-AzilS. De meesten
echter verhuizen in het geheel niet, maar zwerven in den
winter rond, om opene plaatsen aan meren en rivieren op
te zoeken, of vertoeven aan de zeekust; zelfs in het midden
en zuiden van Scandinavië zijn zij in den winter menigvuldig, vooral de oude mannetjes. Deze Eend is bij ons zeer
gemeen, en broedt overal ,waar water in de nabijheid is,
zelfs aan de slootkanten. Zij voedt zich met allerlei kruiden,
zaden, granen, met wormen, insekten, weekdieren, visschen en zelfs kikvorschen. Zij maakt haar nest op weilanden, onder struiken, somtijds ver van het water in bosschen, op knotwilgen, of zelfs hoog in de boom en , in oude
kraaijen- of eksternesten. Het is uit biezen, takjes, grashalmen en bladeren vervaardigd, en inwendig met dons belegd. Men vindt daarin, veelal reeds in April, 10 tot 16,
licht grijsgroene eijeren, welke in drie weken uitgebroed
worden. De jongen worden 'door de moeder dadelijk naar
het water gebragt.
De Slobeend. A.n•• clypeata.

Ook 8(oblJe, en in Groningen Lepelbek genoemd.
Die Lö.ffelente. Le lOuchet. The 8hovler.
LINN., p. 200, nO. 19. 8päthüla clypeata, BOIE.
RhyncluupU cl!JPl!ata, LUCB. TUf)r., 11, 842; IV,
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540. - Bun., Enl. 971, 972. - NOZEII. en Sapp, 111,
253. - NAuM., pI. 306. - GOULD, pI. 860.
Geheele lengte 19". Vleugels ruim 9". Staart,
nagenoeg 8".
Bek blaauwachtig z\vart, aan de zijden zwart. Pooten
bruinrood. Oogen goudgeel.
Zeer gekenschetst onder de inheemsche 800rten door haren, vooral naar voren, sterk verbreeden, lepelvormigen bek.
Spiegel goudgroen. Groote vleugeldekvederen mat groeazwart, aan het einde wit; midden- en kleine vleugeldekvederen grijsblaauw.
Mannetje in het prachtkleed: Kop en hals goudgroen.
Krop tot achter den hals, voorste schoudervederen en aijd_
van den stuit wit. Borst en buik roestkleurig roodbruin.
Rug groenzwart. Achterste schoudervederen smal, verlengd,
en wit met groenzwarte randen. Staartvederen bruin met
breede witte randen.
Wijfje: behalve de vleugel, ongeveer als het wijfje van
de Wilde eend.
De Slobeend bewoont de koude en gematigde streken van
het geheele noordelijke halfrond, en gaat op vele plaataen
ver zuidelijk. Zij broedt niet in IJsland j maar in Scandinavië noordelijk tot 67°, in Rusland tot Archangel. Zij is
in Japan even gemeen als in Noord-Amerika} komt in
Klein-Azië, Noord-Afrika en zelfs de Kaap de Goede Hoop
voor. Zij nestelt vrij algemeen op onze wateren, en trekt;

Digitized by

Google

585
in den winter grootendeels weg, om zich naar plaatsen te
begeven, waar het water niet bevroren is. Men vindt haar
nest in het riet of op weilanden, en zij legt 7 tot 14, vuil
geelachtig witte eijeren.
)Je WIntertalla•• A.aas crecca.

In Groningen soms Teling, doch aldaar gewoonlijk en in
Gelderland Krik genoemd.

Die Krik-Enle. La sarcelle d'hitJer. The Teat.
WNN., p. 204, nO. 88. Querquedüla crecca, STEPK. TEM,.., II, 846; IV, 539. - Bun., Enl. U47. - NOZEM.
en SEPP, 1I, 147, 2 platen. - NAuM., pl. 804. - GOULD,
pI. 862.
Geheele lengte ]4". Vleugels 6r. Staart 2*".
Bek zwart. Oogen bruin. Pooten grijsachtig loodkleurig.
De kleinste van alle inheemsclle Eenden, en
hieraan, even als aan hare kleuren gemakkelijk
te herkennen.
Spiegel goudgroen, naar buiten zwart. Vleugeldekvederen
bruin, de grooten wit aan het einde.
Mannetje in het prachtkleed: Kop en een groot gedeelte
van den hals roodbruin; aan weêrszijde achter de oogen en
langs den nek eene breede, donker metaalgroene streep. Overige
onderdeelen witachtig, op den krop in het rosse trekkende en
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met rondachtige, bruinzwarte vlekken; maar de zijden van
den romp, de mantel en de voorste echoudervedereD met
fijne witte en zwarte dwarse zigzag-lijnen. Achterste echondervederen verlengd, min of meer wit en met eenen zwarten buitenrand. Achterrug en staartpennen vaal bruin, de
laatsten met lichte randen. Midden- onderdekvederen vaD den
staart zwart j de zijdelingsehen geelwit , maar de voorsteD
met zwarte dwarsbanden.
Wijfje: Ongeveer als het wijfje der Wilde .eend, maar
de krop met roode, donkere vlekken.
De Wintertaling bewoont de koude en gematigde streken
van het noordelijk halfrond der oude wereld. Hij broedt in
IJsland en geheel Scandinavië, zoowel als bij ons en in
het grootste gedeelte van het overige Europa. Men heeft
helQ zuidelijk tot Noord-Afrika, Madera, Klein-Azië, Bengalen en Japan waargenomen. Hij broedt ook in Engeland,
maar komt er in grooteren getale in het koude saizoen, om
te overwinteren. Velen verhuizen, en de najaarstrek duurt
. alsdan tot het begin van December, de terugtrek van het
begin van Maart tot in April. Anderen zwerven in het
koude saizoen rond, vestigen zich bij opene plaatsen iD
het water, of blijven, bij zacht weder, aan hunne gewone
woonplaatsen. De Wintertaling houdt zich bij voorkeur aaD
de met biezen en riet begroeide oevers van meren, plassen,
moerassen en vaarten op. Nest met 7 tot 12, geelachtig witte
eijeren in het gras of riet.
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In Groningen Teling genoemd.
Die Knäk-Ente. La aarcelle d'été.. The Garganey.
P. 203, nO. 32. - Pterocyan'éa circta, BONAP.
circia, EnoN. - TRMM., II, 844; IV, 539. BUD., Enl. 946. NOZRM. en SEPP, II, 181. NAUM.,
pI. 303. - GOULD, pI. 864.
Geheele lengte 15". Vleugels 7{-". Staart 2!".
Met den Wintertaling de kleinste Eend van
ons werelddeel, en van dezen gemakkelijk te onderscheiden door de grijze kleur der kleine en
midden-vleugeldekvederen, en den mat groenen spiegel aan de vleugels.
Mannetje in het prachtkleed: Eene breede bruinzwarte
streep van het voorhoofd over den kop langs den achterhals ;
van het oog af naar achteren is deze streep aan weêrszijde
van eene witte streep vergezeld. Keel zwart. Hals vaal donker purperbruin', met fijne, witte, overlimgsche streepjes. K.rop
tot over de halve borst vaal roestgeel , met zwarte halvemaanvormige banden, Borst en buik wit, doch fijn, donker en
dwars gewaterd; aan de zijden met zwarte dwarse zigzag-strepen;· de laatste zijdenvederen aan het einde grgs ; daarvoor een
witte band. Onderdekvederen van den staart rosachtig wit,
LINN.,

ClltmOpt~7'U8

met IOIlde, ,"'-htigo .1ekIt... Groote .leQgeldek.~

Digitized by

~ogle

588
aan de tweede heUt wit. Rug donkerbruin, de vederen met
lichtere randen. Achterste scboudenederen verlengd en zeisvormig afwaarts hangend i zwart, maar aan den buitenrand
grijs en langs het midden met eene lange, witte streep.
Het wijfje ongeveer als het wijfje van den Wintertaling,
maar hiervan gemakkelijk door den matgroenen spiegel te
onderscheiden.
De Zomertaling bewoont Midden-Europa tot Klein·Azië,
broedt in Zweden noordelijk tot 60<1, komt echter in Noorwegen in het geheel niet voor. In het algemeen en ook in
ons land is hij veel zeldzamer dan de Wintertaling. De
meesten vertrekken in het koude sMaoen, en slechts eDkelen
overwinteren. De trek begint reeds in September, en veleu
keeren eerst in April naar hare broedplaatsen terug. Verblgf.
neat en eg eren als bij den Wintertaling.
• e 8mlent. A.nas penelope.

Soms Fluiteend J in

Die

Pf~fente.

Gro~ingen

ook Smink en Graate Smiftk
genoemd.

Le ,ifIleur. The Wigeon , WhetJer of WAim.

LINN., p. 202, nO. 27. Mareca pe.elape. CB. BON4P••
List. p. 65. - Anal fotuläru, GESSUR. Av., p. 117. Mareca ftstularÏl, STEPH. - TEMK •• lI, 84.0 j IV. 538: Bun., Enl. 825. - NOZBM. en SBPP. 1I, 111. 2 platen;
IV, 350. - N4UM., pI. 305. - GOULD, pI. 359.
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Gehee1e lengte 19". Vleugels 10". Staart 41-".
Bek grgsblaauw, aan de punt en van onderen
zwartac h tig. 00 gen brn in. Po ot en loodkie u ri g,
in het grijsblaauwe trekkende.
Mannetje in het prachtkleed: Voorhoofd en kruin wit, in het
okergele trekkende. De overige kop en een groot gedeelte
van den hals roodbruin. Overige bovendeelen en zijden nn
den romp met grijswitte en zwarte dwarse zigzag-strepen gewaterd. Krop vaal purper grijsbruin. Borst, buik en vleugeldekvederen wit. Kleine slagpennen: de binnensten zwart met
grijswitte zoomen, de middelsten grijs, de buitensten zwart
met eenen groenen spiegel. Bovendekvederen van den staart
zwart met witte zgranden. Onderdekvederen zwart. Staart·
en groote slagpennen grijsachtig bruin.
Wijfje: Spiegel aan de vleugels vaal bruinzwart. Dekve·
deren bruin met grijsachtige randen. Bovendeelen donkerbrnin, de vederen met rosse randen en buitendien op den·
achterhals en de schoudervederen met dwarse vlekken of
banden. Krop en zijden van den romp vaal roestbruin met
vaal roestgele randen. Overige onderdeelen wit.
Het mannetje na de ruijing ongeveer als het wijfje; maar
de 8piegel, zoo als gewoonlijk, fraaijer metaalkleurig.
De Smient broedt in het koude Europa en Azië, zeer
enkel ook in sommige streken van het noordelijke vasteland
van' Europa en zelfs bij ons, maar, zoo als het schijnt,
slecht. zeer zelden. Zij wordt daarentegen in Scandinavië
menigvuldiger, naarmate men de meer noordelijke gedeelten
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nadert, en broedt ook op IJsland, maal' niet in Groenland.
Zg komt in bet najaar vrU algemeen op onze wateren 'oor,
overwintert er ook eDkel, eD komt op den najaarstrek we·
derom door ons land. Nestelt tusscben struiken en hooge
kruiden. De 8 tot 9 egeren zgn fraai geel van klenr.
De Krakeend. Ana. strepëra.

Door de Amsterdamscbe poeliers Kru.t en Halve emdvogtl,
en in GroniDgen Roepereend genoemd.
Die Schnatlerenle. Le chipeau of la ridenne. The Gadflltlll
of Grey.

Aves, p. 117. - LtNN., p. 200, nO. 20. - CIuw.·
lioduB .trepera, Sw AI NS. - Chaulela.mw atrepera, GUY.Ktinorhynchu. Btrepera, EYTON. TEMM., II, 887: IV,
582. - BUFF., Ent 958. - NOZEM. en SEPP, IV, 815.NAUM., pI. 802. GOULD, pI. 866.
Gebeele lengte 19". Vleugels 10". Staart 3'.
Bek zwart. Oogen bruin. Pooten oranje.
Spiegel wit. Groote vleugeldekvederen en bui·
tenste kleiDe slagpennen zeer dODker. Kleuren
i D bet p r a c btk 1eed een v 0 u d i g.
MaDDetje in bet prachtkleed: Bovenkop eD eeDe streep
langs den geheelen bovenhals bruin, met ftaauwe roodachtig
witte, golvende dwarslgnen. Het overige van den bala en de
GESSN.,
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zijden van den kop rosachtig wit met zwarte vlekjes, die op
den hals dwarse strepen vormen. Vederen van den krop,
achterhals en mantel donkerbruin, met witachtige halvemaanvormige banden. Voorste schoudervederen , zijden van
den romp en buik lichter bruin. met fijne dwarse grgswitte zigzag-lYnen. Borst wit. Achterste schoudervederen verlengd en bruingrijs. Staart- en groote slagpennen vaal grijsbruin. Voorste kleine slagpennen en groote vleugeldekvederen
zwart j de meeste overige vleugeldekvederen donker roodbruin. Dekvederen van den staart zwart.
Wijfje: Behalve de vleugels eenigzins geteekend als het
wgfje vaJ;l de Smient.
Deze soort komt in de gematigde en koude streken van
het geheele noordelijke halfrond voor. ontbreekt echter
aldaar in sommige landen, terwijl zij wederom aan de
Kaap de Goede Hoop aangetroffen wordt. Zij wordt b. v.
in het koude Noord-Amerika gevonden. maar niet in
Groenland. Zij is gemeen in Japan; nestelt op IJsland,
en werd daarentegen slechts eenige malen toevallig in Scandinavië waargenomen. Zij broedt in tamelijke menigte in
Silezië, in kleinen getale in het overige Duitschland en
ook bij ons. Zij verhuist in October en keert in Maart en
April gepaard terug. Bij open water en zacht weder, overwintert zij ook niet zelden in het gematigde Europa en ons
land. Zij houdt zich op meren, plassen, moerassen of
nVleren op, mits er riet groeije; nestelt in het riet of in
het hooiland en legt 7 tot 9, groenachtig grijze eg eren.
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Door de Amsterdamsche poeliers LaflghaU genoemd.
Die Spiel8eme. Le pi/et.

p. 202, nO. 28. - Aflas caudacüta, GBSIN., Av.,
p. 117. - Ánas longicauda, BIUSS. - DaJila acuta, BONU.,
List, p. 56. - DaJila caudacuta, EYTON. - TI .. II., 1I,
888; IV, 582. - Bup!"., Ent 954. - NOZIM. en SEP', U,
178. - NAUM., pI. 801. - GOULD, pl. 865.
Geheele lengte 24/1. Vleugels lOl". Staart: mid·
denpennen 6l"; zijdelingsche pennen 8".
Bek grijsblaauw. Oogen geel. Pooten grijs.
Het ligchaam slanker en platter, de hals lan·
g e r dan b ij deo ver i gei n I a n d s c h e Een den. In
het prachtkleed de middenstaartpennen sterk
verlengd en de spiegel groen, naar buiten pur·
per brui n.
.
Mannetje in het prachtkleed: Kop en voorhals bruin met
bronsgroenen weêrschijn. Onderdeelen en van daar eene streep
naar bet achterhoofd wit. Bovendeelen en zijden van het
ligchaam met fijne zwartbruine en witte dwarse zigzag.lijnen.
Vleugeldekvederen bruingrijs , de grooten met rosse randen.
Schoudervederen zwart met grijswitte zijranden. Midden·
staartpennen zwart J de overigen lichter, met grijswitte zijranden. Onderdekvederen van den staart wit.
LINN.,
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Wijfje: Staart wiggevormig , maar zonder verlengde midden-staartpennen. Kleur en teekening ongeveer als bij het
_gfje der Wilde eend, maar zonder spiegel, en de staartpennen bruin met r088e dwarsbanden.
De Pijlstaart broedt in het noordelijke Europa en Azië:
b. v. op IJsland, (maar niet op Groenland, waarheen hij
slecbts zelden afdwaalt) j in Scandinavië, hoe noordelgker,
hoe menigvuldiger j ook in Pommeren, maar zeer zelden in
het overige Europa; bij oos intusschen vrij menigvuldig. Daarentegen komt hij, somtij ds reeds in Augustus, in tamelijken
getale, naar het gematigde en zelfs het warme Europa, en
overwintert, waar het water open blijft. In Scandinavië
netltelt hij, zoowel op eilanden in de zee, alR aan de meren
of rivieren binnen 'Ilanda. Hij voedt zieh vooral van het
zaad van waterplanten, eet echter ook veel beziën, vooral
van Vaccinium myrtillus.

Die Brantkftte. La tadorne. The Shieldrake.
LINN., p. 195, nO. 4. Padorna Bellonii, LUCR.
TCldornafamilili.ris, BOIE. - TZMM., 11,838; IV, 581.BuPP., Eol. 68. - NOZEM. en SEPP, 11, 191, 2 platen.NAUM' J pI. 298. GOULD, pl. 857.
Ge h e el e I eo g t e 28". V I eu gels 12". S 18 art 4".
Zeer kennelijk aau hare grootte, haren op-
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waarh gekromden bek, hare kleuren; en den
knobbel, waarvan de bek van het mannetje bij
het voorhoofd voorzien is.
Bek karmijnrood, bij de jongen bruinrood. Oogen donker
bruinrood. Pooten vleeschkleurig, bij de jongen roodachtig
grijs.
Oud: Kop en een groot gedeelte van den hal. donker
metaal groen. Achterhals en een gedeelte van den krop wit.
Voorgedeelte van den romp rondom met eenen breed~n roestrooden gordel. Rug en zijden van den romp wit. Midden
van borst en buik zwart. Onderdekvederel) van den staart
wit, naar voren roestgeel. Staartpennen wit, maar aan het
einde zwart. Schoudervederen zwart. De laatste kleiDe slagpennen wit j de volgenden roodbruin j de overigen metaalgroen. Vleugeldekvederen wit. Groote slagpennen vaal zwart,
purperachtig.
Jong: Vleugels veel matter en valer. Het zwart aan de
borst, het roestrood aan den voorromp, en het donkergroen
aan kop en hals ontbreken. Hoofdkleur der bovendeelen
zwartachtig bruin. Onderdeelen wit, aan de zijden in het rosse
trekkende en de vederen naar de schacht toe donker van kleur.
Deze fraaije Eend is over het grootste gedeelte van Europa tot Algiers en het gematigde Azië tot Japan verbreid.
wordt echter slechts aan sommige kuststreken broedende
waargenomen. Zij broedt in de zuidelijke helft van Scandi.
navië; in Denemarken op vele plaatsen aan steile oevers en
sLeile zandheuvels, dikwijls uren van het wIlter verwijderd j
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in Pommeren en· in het Holsteinsche. Bij ons nestelt zij, ofschoon in niet grooten getale, hier en daar langs de geheele
kUit, b. v. op Walcheren en andere Zeeuwsche eilanden,
aan den Hoek van Holland, bij Wassenaar, Katwijk, Wijk
op Zee, Texel en het eiland Rottum. Zij maakt haar nest
diep onder het zand, in oude konijnenholen j op Rottum,
na het uitroeijen der konijnen, in kunstmatige holen en
legt 7 tot 12 of zelfs tot 16, rosachtig witte eijeren, die
grooter zijn dan die van de Tamme eend.
B. DE DUIKEENDEN.

De Duikeenden , aan welke men den algemeenen naam
van Fuliz gegeven heeft, onderscheiden zich van de overige
Eenden voornamelijk door dat haar ach ter tee n van onderen door een breed vlies omzoomd is, haar lig.
c h a am mee rin een g e d ron gen j s en hare p oot e n
meer naar achteren geplaatst zijn, door dat zij het
li gc haa m bij het staan of loopen veel meer 0 p g e ri gt
dragen, zich meestal i n 0 f b ij d e zee 0 p hou den, grootendeela van dierlijk voedsel leven, voortreffelijk
d Ui ken, en door dat haar v lee s c h tra a n ach tig en
al e c h t van a m a a k is. De oude mannetjes hebben een
van de jongen en oude wijfjes verschillend kleed. Zij zijn
grootendeels tot de koude gewesten van het noordelijk half.
rond beperkt, waar vele soorten te gelijk over alle noord.
pool-zeeën verbreid zijn. De meesten brengen echter. het
kpude jaargetijde in lDeer gematigde streken door.
36
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Behalve de ook in ons land voorkomende 8oorten, heeft
men in ons werelddeel nog de volgenden waargenomen .
.Ana, Ipectabtlil, LINN. Eenigzins verwant met Ana8 mol.
lissima; maar pooten en bek rood; de bek korter, het voorhoofd hoog, steil en aan de zijden met eene naakte roode
huid, die door eenen zwarten vederzoomomgeven wordt; hoven kop en nek licht groenachtig grijs; aan de keel eene hoekige _zwarte streep, de krop vaal bruinachtig okergeel, en
de schoudervederen zwart. Broedt in Siberië, Groenland en
het noordelijke Scandinavië. Komt in den winter somtijds
tot aan de zuidoevers der Oostzee, tot Denemarken en Engeland .
.ARtU dÏlpar, ·SPARRIIUNN of .ARaa Stellen, PALLA.I. Verbreiding als bij de voorgaande. Somtijds tot Denemarken
afdwalend. Eenigzins met Anaa molliuima verwant j lDaar
niet grooter dan onze Wilde, eend. Keel en 'achterhals
zwart. Overige gedeelten van den kop tot ver in den nek
wit. Aan het achterhoofd eeDe zeegroene vlek en achter
deze aa.o weêrszijde een z.wart, dwa1'll vlekje. Krop en borst
roestkleurig. Rug-, slag- en staartpennen zwart. Dekvederen
van deDvleugel. wit, De binnenste kleine slagpennen zeisvormig verlengd als bij Anas spectabilisen mollissima.
.Anaa pe1'Bpicilläta, LIN.N. Sluit zich ten naaste aan A.nu
fusca aan. Is even groot; maar de bek rood en aan de
grond helft sterk. opgezwollen. Geheel zwart, behalve eene
groo16 )Vitte vl~k op de kruiD, en eene nóg grootere aan dea
nek. Wgfje geheel bruin. BewooQt de Noordkust van NoordI

Digitized by

Google

541
Amerika; broedt in Scandinavië enkel in Enare-Lapmarken.
Dwaalt somtijds tot de Orkney-eilanden af.
Anas colläriB, DONovAN of AnaB rufilorqueB.· BONAPARTE.
Van Noord-Amerika, maar in Engeland als afgedwaalde
waargenomen. Verwant met Anas fuligula; maar de kuif
kleiner, een roodbruine ring om den hals en de spiegel van
de vleugels grijs.
Anas affiniB of Fuligula affiniB, EYTON ofmariloideB, VIGORS, eveneens uit Noord-Amerika, en in Engeland als afgedwaalde aangetroffen. Nagenoeg geheel als Anas marila;
maar een derde. kleiner.
Anas iBlandlca, GUEL. of Clangula Barrowi, SWAINS. Zeer
verwa!lt met Anas clangula; maar aanzienlijk grooter, veel
minder .wit op de vleugels en schondervederen , de witte
vlek op de teugels tot op het voorhoofd verlengd en de donkere kleur van den kop en voorhals slechts donker violet
en niet in het goudgroene spelende. Bewoont het noordelijke IJsland, het zuidelijke Groenland en de Noord- en
Noord-Oostkust van Noord-Amerika. Schijnt niet te verhuizen j ten minste nergens elders in Europa waargenomen.
AnaB albeola, LINN. Verwant met Anas clangula, en ongeveer ook zoo. gekleurd, maar niet grooter dan een Taling
en, in plaats van eene witte vlek op de teugels, het geheele
achterhoofd, over de wangen tot onder de oogen wit. Bewoont Noord-Amerika, als afgedwaalde in Engeland waargenomen.
A.na, I&iBlriontca, LINN. Qf HiBtriomc'U$ torquätuB, LESSON.
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Grootte ongeveer als van Anas clangula. Staart wigvormig.
Voorhoofd steil opwaarts rijzend. Hoofdkleur in het prachtkleed donker grijsblaauw, op den rug en de vleugels don_ kerder, op borst en buik in het roodbruine spelende, op
kop, hals, achterrug en achterbuik in het blaauwzwarte overgaande. Zijden van den romp en eene lengteetreep aan weêrszijde van de kruin roodbruin. Zijden van den voorkop, eene
vlek op en eene achter de oorstreek , een ring om den achterhals, een band aan weêrszijde van den krop, eenige
vlekken op de vleugels , en gedeeltelijk de schoudervederen
wit. Bewoont Siberië, de Noordkusten van Noord-Amerika,
Groenland en IJsland. In den winter somtijds aan de kusten van Scandinavië waargenomen.
A.,uu leucocephOJa, SCOPOLI of A.ruu mer,a, PALL. of EriI·
matüra leucocephOJa, BONAP. Grootte van Anas nigra. Snavel
van achteren sterk opgezwollen. Staartvederen zeer smal en
stevig. Lichtbruin en zwart gespikkeld. Kop wit, maar' aan
de kruin zwart. Bewoont het zuidelijke Europa, Klein-Alië
en Algiers. Dwaalt somtijds naar het gematigde Europa afi
noordelijk zelfs tot Schleeswijk aangetroffen .
• e Eidereend. 4.Ja.s _oul••I ....

Die Eiderente. L'eider. The Eider-Duclc.
LINN., p. 198, nO. 15. - A.M' Cutberti, PALL., Zoogr.,
Il, p. 235, nO, 328. - Somaler&a moUu,&ma, STBPBENS.-

Digitized by

Google

549
11, 848; IV, 541. - Bupp., Enl. 208, 209. pI. 821. - GOULD, pI. 874.
Geheele lengte 25". VleugelS IO!". Staart 2!".
Bek en pooten groenachtig grijs. Oogen bruin.
De vederen van de teugels loopen tot onder
de neusgaten door en die van het voorhoofd
reiken slechts half zoo ver, zoo dat er tusschen
beiden aan weêrszijde een naakte streep van de
huid des snavels overblijft.
Mannetje in het prachtkleed: Binnenste kleine slagpennen
een weinig sikkelvormig verlengd. Borst, buik, staart, achterrug, slagpennen behalve de kleine verlengden, voorhoofd
en van daar twee breede strepen tot aan den nek zwart.
Nek en eene groote vlek achter de oorstreek, zeegroen.
Krop roodachtig wit. Overige deel en wit.
.
Wijfje: Rug, vleugels, zij vederen en staart donkerbruin,
alle vederen met breede bruingele randen. Kop en hals vaal
geelbruin, elke veder met eene zwarte lengtevlek. Overige
onderdeel en met bruine en grijsachtig bruingele dwarsbanden.
Het oude mannetje na de ruijing en de jongen ongeveer
als het wijfje.
De Eidereend broedt in de koude streken van het noordelijk halfrond: in ons werelddeel in IJsland, aan de Noordkusten van Groot-Brittanje, aan alle kusten van Scandinavië, en aan die van Jutland. Zg komt in het najaar, maar
in niet grooten getale, aan de Noordkusten van het vaste
land van Europa en ook aan onze kust, enkel zelfs tot op
TEMM.,

NAUM .•
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de meren van Zwitserland; overwintert in het gematigde
Europa en keert, somtijds tamelijk laat in het jaar, naar
hare broedplaatsen terug. Velen, vooral de ouden, schijnen
echter niet te verhuizen, of in den winter slechts rond te
zwerven. Zij voedt zich met visschen en allerlei kreeft- en
weekdieren en duikt, om laatstgenoemden te vangen, tot eene
aanzienlijke diepte in de zee. Haar dons, waarmede zij haar,
uit droog graa en mos gevormd nest inwendig dik belegt,
wordt verzameld en zeer duur betaald. Zij wordt derhalve
aan hare broedplaatsen beschermd, _ia alsdan weinig schuw,
en maakt haar nest aan bewoonde plaatsen,b. v. op !lsland, digt bij de woningen of zelfs daarin. Men neemt het
dons twee- of driemaal weg, tot dat het wijfje en eindelijk
ook het mannetje zich borst en buik geheel kaal geplukt
hebben. Ook de eijeren, die grijsachtig groen van kleur en
5 in getale zijn, neemt men weg, om ze te eten, zoodat
elk wijfje een vijftiental legt, alvorens zij aan het broeden
komt. De jongen zijn met bruingrijs dons bedekt, en worden
door. de ouden dadelijk naar zee gebragt.
De Zwarte lIee!ead. A.aas DI.....

Ook Wigstaart, en even als de meeste ons land bezoekende eenden Noord8cke eend genoemd.
La macrewe.
LINN.,

p. 196, nO. 7. -

Didemkl nigra,

FLBJrI. -
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nitla nigra, BOIB. - TEMM., 1I, 856; IV, 548. - Bun.,
Enl. 978. - NOZEM. en SEPP, IV, 886. - NAuM., pI.
812. - GOULD, pI. 878.
G eheele len gte 19". VI eugels 9". Staart 8t".
Bek zwart, om de neusgaten oranje. Oogen bruin.
Pooten grijsachtig bruin, de zwemvliezen zwart.
Zeer kennelijk aan haren wigvormigen staart,
den knobbel welken men bij het oude mannetje
aan den wo.rtel des snavels ontwaart, en de bij het
mannetje in het prachtkleed eentoonig zwarte, bij het wijfje
bruine, maar op de onderdeelen lichtere, en aan de keel,
de zijden van den hals, en het midden van borst en buik,
veelal in het witachtige trekkende, kleur der vederen. Jong
en n~ de J'uijing ongeveer als het wijfje.
De jonge mannetjes beginnen reeds in den winter al·
lengskens . om .te kleuren en hebben in het voorjaar veelal
hun prachtkleed verkregen.
De Zwarte zeeëend broedt in de koude streken der oude
wereld; in. ons werelddeel op IJsland, in Noorwegen zuide·
lijk tot 60°, in het noordelijke Rusland en onder gelyke
breedte in Siberië. Zij komt ook aan de kust van Japan
vopr. Zij verlaat hare broedplaatsen, wanneer zij haar prachtkleed aangelegd .heeft, en komt alsdan in tamelijk groote
menigte aan de kusten van. het gematigde Europa, somtijds
to.t . aan de kusten van de Middellandsche Zee, gaat ook
landwaarte in op rivieren en meren, en keert in het voorjaar op hare broedplaatsen terug. Bij ons is zij veelal gedn-
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rende bet gebeele koude. saizoen eene der gemeenste Zeeëenden, zoowel langs de kust, als op de binnenwateren. Zij
broedt aan de kust of op meren landwaarts in en maakt
baar nest onder wilgen.struiken. Hare eijeren zijn een "Wei.
nig langwerpig, en roodachtig of witachtig geel.
De Groote zee!eDd. A.Das ruca.

Te Rotterdam ook Zwarte noordacke duiker genoemd.
Die Sammet-Ente. La double macreue. Tke Velf1et·Dru:k.
LINN., p. 196, nO". 6. Melanitta fiuca, BOIE. - TBMII.,
11, 854 j IV, 543. - Bun., Enl. 758. - N OZBV. en Sup ,
IV, 331. - NAUIrf., pI. 818. - GOULD, pI. 377.
Geb eele lengte 21". Vleu gels lOr. Staart 3".
Bek zwart, bij het oude mannetje de voorhelft
en zgunden van den boven bek oranje. Oogblaau".
achtig wit. Pooten, behalve de zwarte zwemvliezen, bg het
mannetje hoogrood, bij het wijfje bruin.
Mannetje in het zomerkleed: Don k er fl U" e eIs" a r tj
maar eene vlek onder de oogeu en een spiegel
op de vleugels zuiver wit.
Oud wijfje: Behalve den wi tten spiegel, bruin,.
op den buik en aan de zijden van den kop min of meer
in het witachtige overgaan de.
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De Groote zeeëend bewoont dezelfde streken als de voorgaande; maar zij broedt in Zweden zuidelijk tot 55° N. Br.
Zij is in het koude saizoen vrij algemeen aan de Zuid-oevers
der Oostzee j bij ons is zij veel zeldzamer dan de Zwarte
zeeëend. Zij voedt zich met kleine kreeft- en weekdieren J en
de jongen vangen zeer behendig vliegen en andere inBekten. Zij maakt haar nest in het gras onder overhellende
aardheuvels, of onder steen en en struiken. Het is in eene
uitholing van den grond geplaatst, van droog gras vervaardigd, en inwendig met dons belegd. De eg eren zgn fraai
isabelkleurig, worden echter, aan het licht blootgesteld, weldra wit.
. e Id8eeDd. .&Da8 IIlaeiäu8.

Die Eisente. Le canard à longue queue. The
long.tailed Duck.
LINN.,
DO.

9. -

558. GOULD,

p. 203, nO. 80. - .Aruu hyemälil, ibid., p. 20.2,
Harelda glaciälis, STEPK. - TEMM., II, 860jIV,
Bul'P., Enl. 999, 1008. - NAUM., pl. 819. pI. 382.

Geheele lengte (met de lange staartpennen)
25". Vleugels 8l". Staart: middenpennen 9"j zijd eli ngsche pennen 2".
Bek zwart, bij de ouden met eenen licht steenrooden
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dwarsband. Oogen geelrood. Pooten grijsblaauw, de zwemvliezen in het midden zwart. Het man net je i n het
p r ach t kie e d zee r ken nel ij k a a n zijn e n v e rl e n gden staart, den rooden band over den snavel en
de sterk verlengde schoudervederen.
Mannetje in het prachtkleed: Schoudervederen , borst J
buik, zijdelingsche staartpennen, kop en hals wit j maar het
voorhoofd en de wangen in het grijsbruine trekkende, eene
zeer groote zwarte vlek aan de oorstreek, en daar acMer eene
rosbruine vlek. Krop tot op de helft der borst, rug, middenstaartpennen en vleugels zwart, maar de kleine slagpennen in het roodbruine trekkende.
Bij het wijfje, de jongen en na de ruijing zijn de staartpennen niet verlengd en de even min verlengde schoudervederen zijn donkerbruin met lichte randen; kop en hals zijn
wit, maar de bovenkop en de groote vlek aan de. oorstreek
bruin.
Broedt in de koude streken van het geheele noordelijke
halfrond: in ons werelddeel in IJsland en in Noorwegen
zuidelijk tot 60° N. Br.Zij overwintert aán de. kusten van
het gematigde Europa, en bezoekt veelal ook rivieren en
meren binnen '.landa. Aan onze kusten komt zij slechts in
kleinen getale voor; daarentegen is zij, in het voorjaar, bui·
tengemeen menigvuldig aan de zuidkust van de Oostsee.
Zij heeft in de maand J ulg jongen. De egeren agn matgroen
van kleur.
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De Brilduiker. ADas elaDlJäla.

Door de Amsterdamsche poeliers, even als de meeste andere
Duik- of Zeeëenden, Knob, bij Rotterdam Bolder of
Beider, en in Groningen Brileend genoemd.
Die 8chellente. Le garrot. The Golden Eye.
LINN., p. 201, nO. 23. .Ana. glaucion, ibid., nO. 26.Clangüla glauc&on, BOIE. - .Á.nas hyemälis, PALL., Zoogr.,
lI, p. 270, nO. 350. - TElIrIlIrI., II, 870 j IV, 550. - BUFF.,
Enl. 802. --- NOZEM. en SBP!', IV, 311,2 platen; IV, 337. NAUM., pI. 316. GOULD, pI. 379.
Geheele lengte 17". Vleugels 7!". Staart 3". Het
wijfje, zoo als gewoo~lijk, een weinig kleiner.
Bek zwart, bij het wijfje en de jongen lichter en aan het
einde geelachtig rood. Oogen lichtgeel. Pooten licht pkergeel, de zwemvliezen zwart.
Het oude mannetje kennelijk aan de. witte
vlek aan de teugels; het wijfje aan den rood·
bruinen kop en voor hals.
Mannetje in het prachtkleed: Kop donker goudgroen met
eene groote witte vlek op de teugels. Rug. groote slagpennen, kleine vleugeldekvederen en wortelhelft der groote vleugeldekvederen zwart. Overige deelen van den vleugel wit.
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Staartpennen zwartachtig. Buitenste schoudervederen een weinig verlengd, wit, maar de buitenrand zwart. Hals en onderdeelen wit.
Wijfje: Kop en voorhals roodgeelbruin. Achterhals, borst
en buik wit. Krop graauw. Bovendeelen zwartachtig bruin.
Vleugels als bij het mannetje in het prachtkh:ed, maar minder zwart, het wit minder zuiver en de middendekvederen
zwart met witte punten.
Eerste kleed en bet mannetje na de ruijing ongeveer als
het wijfje.
De Brilduiker heeft ongeveer dezelfde verbreiding als de
Zwarte zeeëend. Hij nestelt op IJsland, in het koude Rusland, in geheel Scandinavië, enkel zelfs in Achter-Pommeren J
en gaat in den winter zuidelijk tot Klein-Azië en Japan.
Aan onze kust en ook op de binnenwateren is hij op den trek
en zelfs in den winter dikwijls zeer algemeen, en veelal nog
menigvuldiger dan de Zwarte zeeëend. H ij keert gewoonlijk
in April naar zijn zomerverblgf terug. Hij broedt het liefst
in boschachtige streken en maakt zijn nest in holle boomen,
dikwijls op eene aanzienlijke hoogte van den grond. De
inwoners dezer streken bevestigen tot dit einde broedkastjes op de boomen, waarvan zoowel zij als de beide groote
Zaagbekken gretig gebruik maken. De moeder brengt de
jongen uit het nest, door ze onder den omgekrulden hals
aan de borst te drukken en met hen van de hoogte Daar
het water te vliegen.
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De Ibdfeend.. ADas faU.ÜJ.a.

Ook Kamduiker genoemd.

Die Reiker-Ente. Le morillon. The tufled Duck.

p. 207, nO. 45. - FuligUla crÏ8täta, RA. Y. - TBMM.,
11, 873; IV, 547. - Bun., Enl. 1001, 1007. - NOZEM.
en SUP., lIl, 272. - NA.Ul\f., pI. 310. - GOULD J pI. 370.
Geheele lengte 15". Vleugels 7i". Staart 2".
Bek blaauwachtig. Oogen bruingeel. Pooten loodkleurig
grij8; de zwemvliezen zwart.
Aan de kleine 8lagpennen een witte spiegel.
Het mannetje in het prachtkleed zeer kennelijk aan de verlengde hangende kruinvederen.
Deze, kop en hals zwart violet. Krop en bovendeelen bruinzwart J met bronzen weêrschijn. Borst en buik wit. Achterbuik zwartachtig.
Wijfje: Broin J op het midden van borst en buik witachtig.
Joog en het mannetje na de ruijing ongeveer als het wijfje.
De Kuifeend bewoont J behalve Europa J het gematigde
Azië tot Japan. Zg broedt in Scandinavië noordelijk tot
64° i enkelen nestelen ook in het Mecklenburg8che J in Pommeren en het overige gematigde Europa. Zij komt op haren
trek zuidelijk tot Klein-Aziê en Algiers. In ons land wordt
zij meestal in gezellIChap van den Brilduiker en van andere
LINN.,
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N oordsche eenden aangetroffen, maar in niet grooten getale.
Zij voedt zich met het zaad van waterplanten, met weekdieren, waterinsekten , en eet zelfs kikvol'llchen. Zij maakt
haar nest van droog gras, digt hij de oevers der wateren,
en legt 9 eg eren.
De Toppereelld • ..4.lla8 marlla.

Ook Veldduiker genoemd.
Le Millouinan.

p. 196, nO. 8. - Marüa fraeniiJa, BONAP. II, 865; IV, 545. - Bun" Enl. 1002. - N OZEIf.
en SEPP, lIl, 269. - NAUM., pI. 811. - GOULD, pI. 371.
Geheele lengte 17". Vleugels 8f'. Staart ruim 2".
Bek lichtblaauw loodkleurig. Oogen geel.Pooten donker loodkleurig.
Mannetje in het 'prachtkleed: Voorgedeelte tot aan den
halvenmantel ,en de borst, achterrug en achterbuik , slagen staartpennen zwart, aan de zijden van kop en hals met
groenen weêrsehijn. Middenrug en schoudervederen wit, met
fijne, zwarte, dwarse zigzag-lijnen.l vleugeldekvederen vaal
zwart met diergelüke, maar veer fijnere, witte lijntjes. Borst,
buik en een spiegel aan de kleine slagpennen wit.
Wijfje: Bovendeelen bruin j onderdeelen gèelbruin, maar
het midden van borst en buik, de kop achter 'den bek en
LINN.,

TEMM.,
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den spiegel wit; mantel en zijden van den romp met witte
en donkerbrüine, fijne, zigzag-dwarslijnen.
Na de ruijing en' jong ongeveer als het wijfje.
Nestelt in Siberië, in het noordelijke Scandinavië en in
IJsland; 'ook bij ,Brunswijk broedend aangetroffen. In het
overige Scandinavië, in kleinen getale, op den trek; in
Denemarken, in den winter, de gemeenste Zeeëend. Bg ons
in dit jaargetijde even algemeen als de Brilduiker. Overwintert in het gematigde Europa. Komt niet in Groenland
voor. Het nest wordt in eene uitholing van den grond
onder wilgen of andere struiken of onder steenen geplaatst.
De eijeren zijn mat grijs van kleur. Het gebeurt somtijds,
zoo als dit ook met verscheidene andere vogels plaats heeft ,
dat meer dan één wijfje hare eijeren in één nest leggen:
men heeft er op deze wijze tot 22 bij elkander gevonden.
De Taleleend • .Ana8 lerlna.

Ook Roodkop, en in Zuid-Holland ook Valinger genoemd.
Die Ta/elerde. Le millouin. The PochartJ.

p. 208, nO. 31. - .A.ythya feriM, Bon. - Nyroca
ferina, FLBM. - TEMM., 11, 868; IV, 546. -:- Bun., EnI.
803. - NAUM., pI. 308. - GOULD, pI. 367.
Geheele lengte 17". Vleugels 8i". Staart 2",
LINN.,
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Bek zwart met eenen dwars naar achteren 100penden blaauwachtigen dwarsband. Pooten-loodblaauw; zwemvliezen zwart. Oogen oranjegeel.
Het mannetje in het prachikleed zeer kennelijk aan zijnen roodbruinen kop en hah. Geen
spiegel aan de vleugels.
Mannetje in het prachtkleed: Kop en hals roodbruin.
Voorrug en krop tot op de borst, achterrug en achterbuik
bruinachtig zwart. Mantel, vleugels,. borst en buik wit, met
zwartachtige, buitengewoon fijue, dwarse zigzag-lijnen bedekt,
die echter op het midden van borst en buik onduidelijk
zijn, op de kleine slagpennen voor eene, nagenoeg eentoonig
licht grijze, op de groote slagpennen voor eene zwartachtige
kleur plaats maken, terwgl aan de dekvederen der vleugela
insgelijks eene meer donkere tint den boventoon voert,
ofschoon hier de zigzag-lijnen zeer duid~lijk zijn.
Wijfje: Onge,'eer als het wijfje van Anas marila ; maar
de hals en kop veel lichter en zonder wit aan den voorkop ,
zonder witten spiegel, en de borst en buik bruingrgs.
De Tafeleend bewoont Midden-Europa en nestelt Il!)ordelijk tot Denemarken, Gothland en Oeland; voor het
overige menigvuldig in Rusland, enkel in Frankenland, in
Saksen, aan het Constanzer meer, enz. In den winter zwerft
zij rond, gaat tot Klein-Azië, en komt alsdan ook J in
kleinen getale, dikwijls gezellig met andere Zeeëenden, aan
ons strand of op onze binnenwateren voor. Zij plaatst haar
nest aan den oever der meren of op eilandjes. Het is van
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droog gras geml\akt; inwendig met dons belegd en bevat
9 tot 13, geelachtig grijze eg eren.

GÜLDBNSTä.DT, Nov. Comm. Petr., XIV, I', p. 403. -

.Ana. leucophthalmo., BEcBsT., Nat. D., IVI p. 1009. - Nyroca leucophthalmo., BONA.:P. - TUil"., 11, 876 j IV, 546. Bnp., Ent 1000. - - Noz. en SBPP, IV, 323. - NAuM.,
pI. 309. - GOULD, pl. 368.
Geheele lengte 15 tot 16/1. Vleugels 7/1. Staart
2/1. Bek lT'!"".
Bek loodblaauw. Oog e n, wit. Pooten loodkleurig j de
zwemvliezen zwart.
Te herkennen aan de wi tte oogen en den witten
spiegel op de vleugels.
Mannetje in het prachtkleed: Kop, hals en krop roodbruin, tusschen hals en rug een donkerder band. Rug,
vleugels en staartpennen, donker brons olijfbruin. Kleine
slagpennen bronsgroen I behalve de groote, witte spiegel.
Borat- en onderdekvederen van den staart wit. Buik vaal
purperbruin. Zijden van deo romp geelachtig roodbruin. .
Wijfje en mannetje in het winterkleed: Alle kleuren
lichter en valer, en in plaats van het roodbruin eene geelbruine kleur.
Bewoont dezelfde streken als de voorgaande soort, nestelt
echter noor~elök zelden zoo ver als Denemarken j schijut in
38
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West-Europa nergenl in grooten getale voor te komen, maar
van Silezië OOItelijk algemeen te worden. Wordt ook bij ons
slechts van tijd tot tijd J buiten den broedtijd, hetzij aan het
strand, hetzij Ban de binnenwateren aangetroffen. Bewoont
moerassige plaatsen, die met riet en biezen begroeid zgn .

• e Krooneend. bal rurÏna.
Die KollJen-E7Ite.

PUL., lter, lI, app., nO. 28. Callic1&en ",}inti,
Branta rufina, BOIE. - TEMM., 11 J 864 j IV,
544. - Bupp., Enl. 928. - NAUM., pI. 807. - GOl1LD,
pI. 369.
Geheele lengte 20". Vleugels 9f'. Staart 21".
Zeer kennelijk aan de vederen van den bovenkop, die, vooral bij het mannetje in het prachtkleed, verlengd, smal en lOl zijn,en eene kroonvormige kuif vormen, welke den geheelen bovenkop
inneemt en veelal opgerigt gedragen wordt.
Bek en oogen bij het mannetje in het prachtk.leed karmozijnrood, bij het wijfje purperbruiD.
'Pooten bruinachtig oranje; zwemvliezen zwart.
Mannetje in het prachtkleed: Kuif hoog roestgeel. Zijden
van den kop, keel en wangen tot de helft van den hall roodbruin. Achterhals , achterrug en onderdeelen zwart; maar
de zijden van borst en buik wit. Staartpennen grijsbruin.
BREBM. -
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MaDtel eD vleugels fijD grijsbruiD , maar het voor.te gedeelte
vaD deD vleugel eD de buitenste kleiDe slagpenDeD wit.
Wijfje: Behalve de witte spiegel, de hoofdkleur roestbruin, op de bovendeelen dODkerder I op de onderdeelen
lichter, op de wangen' en keel in het witachtige trekkende.
Kuif roodachtig geelbruin.
Deze prachtige Eend bewoont het zuidelijke en vooral
het zuidoostelijke Europa. Zij broedt vrij menigvuldig aan
de Kaspische zee en aan de oevers van de Wolga tot bij
Sarepta. Men heeft haar ook op het Krakauer meer, in het
MeckleDburgsche, nestelende aangetroffen, en waarschijnlijk
broedt zij ook in het FrankenlaDd. ID het overige gematigde
Europa wordt zij, ofschoon zeer zelden, als afgedwaald
.waargenomeD I eD werd ook bij ODS eeDige malen gevaDgen
en geschoteD. Zij houdt zich op mereD, plassen, groote
riviereD , moerassen of ook aaD de zeekust op. Zij maakt
baar nest niet ver van deD oever, onder struikeD I eD legt
5, naar eveDredigheid kleine I vuil groenachtig gele eg eren.

DE ZAA.GBEKKEN. MERGUS•.
:Men kaD «Je Zaagbekken I ook Zager, geDoemd, beschouwen als Duikeenden m~t eeDen zeer smalleD bek, welks
dwarsplaatjesio ev~n als bij de GaDzeD, taDdvormig
ZgD, eD wier rom P I .iD pl~ts vaD iDeeDgedrongeD, 1a n g... er p i g ia•. H,.n achterteeg is, zoo als bij de DuikeeDden , vaD eeD zoomvlies voorzieD. HUD ko p ia,.t. eeJle

Digitized by

Google

564
k u i f versierd. De oude mannetjes zijn fraai, de wijfjes en
jongen eenvoudig van kleur. Zij vliegen goed, zwemmen en
duiken voortreffelijk, maar loopen moeijelijk. Zij maken hun
nest op den grond of in boomholen.
Men kent met zekerheid slechts vijf soorten van dit geslacht. Behalve den Braziliaanschen Merg", brtuilietW,
worden de vier overigen in de koude streken ,an het noordelijk halfrond aangetroffen. Eene dezer, Mergu cucullältu,
LINN., in het oog vallend door hare groote helmvormige
kuif, bewoont Noord-Amerika, en werd ook, door stormen
verslagen, somtijds, ofschoon zeer enkel, in ons werelddeel
waargenomen. De drie overigen bewonen al de koude streken
van het noordelijke halfrond, van waaruit zij, op hare togten, het overige Europa en ook ons land komen opzoeken.

De Groo&e saa••ek. Ber••a _er....er.
Ook ROBeewaard en Duikergana, en in Groningen Zaag.
genoemd.
Die Säger. Le harIe. 7Y&e GooBander.

p. 208, nO. 2; Merg", caator, ibid., p. 109 , nO. 4. Merganaer Raii, STEPB. - TEM'M'., 11, 881; IV, 556. Bun., Enl. 951, 958. - NOZEM'. en Sup, IV, 825. LtNN.,

NA.uM'., pI. 826. - GOULD, pI. 884.
Geheele lengte 24H • Vleugels l0l". Staart 8r·
Bek 2t".
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Bek en pooten hoogrood, de laatstgenoemden langa den
bovenrand zwart. Oogen rood. Bg het wijfje en de jongen
alles meer bruinachtig.
Mannetje in het prachtkleed: Kop ,en voorhals zwart
goudgroen met purperen weêrschij n. Mantel en. de Daar
den rug gekeerde helft der achouderpennen donker zwart.
Groote slagpennen zwart. Overige deelen van den vleugel
grootendeels wit. Staart donkergrgs. Achterhals en onder.
deelen wit, met eene fijne Auroratint. Na de ruijing nagenoeg als het wijfje, maar weldra wederom het prachtkleed
aanleggende.
Wijfje: Kop en voorhals geelachtig roestbruin. Overige
onderdeelen en keel wit. Overige bovendeelen en zijden van
den romp grijs. Op de groote vleugeldekvederen en kleine
slagpennen een witte spiegel.
Jong: Als het wijfje j de jonge .mannetjes beginnen reeds
in den eersten winter allengakens om te kleuren en leggen
het prachtkleed in het voorjaar aan.
Bewoont het geheele noorden van onzen aardbol. Broedt,
behalve in het koude Noord-Amerika, Azië en Groenland,
op IJsland, in Scandinavië, Denemarken, Brandenburg ,
en zelfs in Polen. Wordt in het najaar, en zelfs den geheelen winter door tot in April, vooral bij koud weder,
in kleinen getale aan ODze kusten, daarentegen vrij algemeen in Groningen aangetroffen. Gaat ook de rivieren
op tot diep in het vasteJand. Overwintert reeds aan de Zuidkust van Scandinavië. Gaat in Azië zuidelijk tot Japan.
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Vliegt schielijk. Duikt uitstekend en blijft langen tijd onder
water. .:voedt zich voomamelijk met viaachen. Nest verschillend volgens de plaatsen: op Ijsland in rots- of aardgaten
of onder struiken;.. op andere plaatsen op heuveltjes van
moerassenj waar boomen zijn, veelal op knotwilgen (zoo
als onze Eenden ook doen), of in boomholen, tot 30 voet
hoogte van den grond. Eijeren als bij de volgende soort,
maar een weinig grooter.

Te Rotterdam ook Pinduiker genoemd.
p. 208, nO. 3. - TBMM., 11, 884; IV, 556.
BuPF., EnI. 207. - NOZEM. en SEPP, lIl, 241, 2 platen. - NAUJI., pI. 325. - GOULD, pI. 385.
Geheele lengte 22'. Vleugels 9". Staart 3f'. Bek
2 tot 2!-'.
Kleur van de pooten, den bek en de oogen, der vederen
van het mannetje na de ruijing, van het wijfje en de jongen,
als bij den Grooten zaagbek, van welke zich de Middelste zaagbek voomamelijk onderscheidt door mindere grootte, eenen
zwakkeren bek, en geheel andere kleuren van het mannetje
in het prachtkleed, wiens kuif bovendien uit veel smallere
vederen zamengesteld is.
Oud mannetje in het prachtkleed: Kop en voorhals zoo
als bij den Grooten zaagbek. Achterhals wit. Krop en van
daar eene kraag onder het wit van den achterhals , ros met
LINN.,
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zwarte vlekjes. Oksel,ederen wit, met zwarte randen. Voorrug en vleugels zwart, maar de lange den vleugel loopende
schoudervederen en de middendekvederen wit; de groote
dekvederen wit, aan den grond zwart; de kleine slagpennen grootendeels wit, en gedeeltelijk met zwarte zoomen.
Achterrug en zijden van den romp grijswit, digt met fijne
gegolfde dwarse strepen bedekt. Staart grijszwart.
Zeden, wijze van nestelen en verbreiding als bij den
Grooten Z!Ulgbek, maar veel algemeener dan deze, en in het
koude aaizoen de gemeenste soort aan onze kust en op onze
wateren, daarentegen zeer zelden in Groningen. Broedt, behalve in IJsland, Scandinavië en Denemarken, in menigte aan
de oevers der Oostzee tot op het meer van Schwerin. Nest
van gras gemaakt en inwendig met dons belegd. Legt 8
tot 12, grijs geelachtige eijeren.

Langs onze kust ook Weeuwtje, en te Rotterdam ook
Scheft genoemd.
La piette. The Smew of white Non.
LINN., p. 209, nO. 5. TEMM., 11, 887; IV, 559. BvJ'P., EnI. 449, 450. - NOZEM. en SEn, 111, 295; IV,
863. - NAuM., pI. 824. - GOULD, pI. 887.
Geheele lengte 16". Vleugels 7i". Staart Ji".
Bek li". Het wijfje kleiner.
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Bek en pooten blaauwgrijs, de zwemvliezen zwartachtig. Oogen bruinachtig wit.
Mannetje in het prachtkleed: Tweekleurig, te weten: wit
en zwart. Zwart zijn: eene groote vlek op de teugels; de
ondente kuilvederen j de rug en van daar eenige dW8l'88trepen over de zijden van krop en bont j de groote vleugeldekvederen en kleine slagpennen, wier beide achterranden
echter wit zijn j de groote slagpennen en de staart, die
echter sterk in het grijze trekt. Zijden van den romp met
fijne dwane gegolfde lijnen. .
Het mannetje na de ruijing, het wijfje en jong, ongeveer
als bij de beide voorpanden, maar de keel wit en het wit op
de vleugels nagenoeg als bij het mannetJe in het prachtkleed.
Zeden, wijze van nestelen en verbreiding als bij de beide
voorgaande soorten j broedt echter slechts binnen of digt bij
den Noordpoolkring , vooral in Siberië, alwaar zij in het begin
van Mei aankomt, en somtijds reeds in de tweede helft van
J unij jongen beeft. Op den trek niet zeer zelden aan de
Zuidkust der Oost- en Noordzee , en zelfs binnen 'slanda.
Overwintert er ook.

. .. -

DE PELLIKAAN-VOGELS. PELECANI.
Deze Watervogels zijn gekenscbetst, door dat alle vier
hunne teeDen onderling door zwemvliezen vereenigd zijn. De
kleinsten evenaren in grootte onze Talingen; de grootsten
overtreffen in dit opzigt alle overige Watenogels. Zij sgn
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krachtig van maaksel, hebben een langwerpig ligchaam, en
gewoonlijk eenen langen hals. Hun bek is verlengd, aan
de punt veelal met eenen haak gewapend j aan de zijden
van eene vore voorzien, in welke de, somtijds buitengewoon kleine neusgaten uitkomen j de mondopening is tot
achter het oog verlengd j het gezigt is meestal gedeeltelijk
naakt, en velen hebben ook eene naakte keelhuid , welke
niet zelden eenen zak vormt, bestemd tot het opnemen van
voedsel. Hunne pooten zijn kort, krachtig, met zeshoekige
schilden bekleed, ver naar achteren geplaatst J en met langwerpige, stompe en een weinig gekromde nagels gewapend.
De staartpennen zijn zeer stevig. Zij zwemmen en vliegen
goed, zetten zich niet zelden op hoomen of op rotsen J en
voeden zich voornamelijk met visschen. Zij worden in alle
werelddeelen aangetroffen.
Deze familie bevat de volgende geslachten: de Pellikat1B&
(P~l~cän,"); de Rot'Pellikat1B& (Su/a); de Aalscholver. (Phalacr(Sc(Sra); de FregatfJogelB (Tachlpëtes); de SlanghalBfJogelB
(Plotus) en de Keerkringuogel. (Phaëton).
In ons land werden tot nog toe slechts de Rotspellikanen
en Aalscholvers aangetroffen. De overigen zijn uitheemsch,
maar de Pellikanen komen tot in het zuidoostelijke Europa
voor.
DE ROTSPELLIKANEN. SULA.

De Rotapellikanen evenaren in grootte ongeveer eene Gans
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of Eend. Hun bek is aanzienlijk langer dan de kop,
krachtig, regt, kegelvormig, puntig, van voren
een weinig gekromd, en langs de zij ra n den J van ta n dachtige insneedjes voorzien. De keelhuid en het
gezigt om de oogen zijn naakt. De neusgaten zijn buiten ge w0 0 n kie i n. De nagel van den middenteen is , langs
zijnen binnenrand kamsgewijze ingesneden. De puntige slagpennen reiken een weinig over den wigvormigen staart heen.
De ouden zijn veelal licht, de jongen donker van kleur.
Zij eten visschen J inktvisschen en andere in de zee levende
weekdieren J en vangen die duikende, door zich uit de lucht
in het water neer te storten. Zij bewoneu rotsachtige zeekusten J
waar zij gezellig broeden. Elk broedsel schijnt uit niet meer
dan één jong te bestaan. De wijfjes zijn slechts weinig kleiner
dan de mannetjes. Er is weinig of geen verschil, ten opzigte
der kleuren en volgens het jaargetijde, tnsschen beide .eksen j maar de jongen hebben, ~t tegen den broedtijd, een
van dat der ouden zeer verschillend kleed. Zij worden in alle
werelddeelen aangetroffen j men kent echter slechts een zestal
soorteu van dit geslacht.
In ons land en in het algemeen in ons werelddeel wordt
slechts eene soort van dit geslacht aangetroffen. Onder de
uitheemsche soorten is de eene J Su/a melanüra J met de on.
nader verwant dan met de overigen. maar zeer gemakkelgk
te herkennen aan haren zwarten staart J en langere J naakte
keelstreep.
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De .... v. . Geaa..........&•••

Der Tdlpel. Le ftu. Phe Boby.
Om., VI., p. 508, nO. 5. - Pelecänushaa8änus,
217, nO. 5. - Pel. maculätus, GMEL., p. 579. Sula major, BRISS., p. 497. - Sula alha, MEYER en W OLP,
lI, 582. - TEIIIM., JI, 905; IV, 569. - Bun., Enl. 278,
986. - NOZEM. en SBPP, V, 401. - NAUIII., pI. 278. GoVLD, pI. 412.
Geheele lengte ruim 86". Vleugels 19". Staart 10".
Oud: Wit; de groote slagpennen en vederen
van den duim zwart. Iris van het oog zwavelgeel.
Pooten zwartachtig; voetwortel van voren en teenen van
boven met eene geelgroene streep. Bek loodkleurig. De
naakte huid om bek en oogen zwartachtig.
Nestkleed: Geheel met witachtige wol bedekt. Jeugdig
kleed: zwartbruin, met witachtige stippen.
Bewoont de rotsachtige kusten van het koude Europa,
zuidelijk tot Ierland en Schotland; verhuist niet, maar
dwaalt door stormen somtijds tot mize en de Noordkust
van Europa in het algemeen af, of zelfs in enkele gevallen,
tot aan de Middellandsche zee of de Kanarische eilanden.
Zwemt middelmatig, maar duikt uitstekend, en wordt derhalve niet zelden, in aanzienlijkeu getale te gelijk, met de
vischnetten opgehaald. Zijne stem herinnert die van de
BRISS.,

LINK.,
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Raaf. Hij leeft gezellig, in eenzame oorden, somtgds honderdduizenden bij elkander. Zij broeden ook gezellig op rotsen,
maken hunne eenvoudige nesten uit zeewier of andere zeeplanten, veelal geheel digt naast elkander, of leggen hun ei
op de kale rotsen. Elk nest bevat slechts 1 ei: het is naar
evenredigheid tamelijk klein, eenigzins langwerpig eivormig, blaauwachtig wit en met eene kr:ijtachtige korst
bekleed. De broedtijd is tegen en in het begin van den
zomer. Zij voeden zich met risschen, vooral haringeo, inktvisscheo en andere weekdieren. Eenige der beroemste broedplaatsen zijo het eiland Kilda en de Basa-rots aan de koet
van Schotland, van' welke de laatstgenoemde jaarlijks verpacht wordt. Men neemt aldaar de zeer vette, nagenoeg
volwaasen jongen uit het nest; gebruikt het vet al, olie of
boter, en rookt het vleesch.

DE AALSCHOLVERS. PHALACRÖCÖRAX.
De Aalscholvers, ook SclwllefJaar, genoemd, zijn voornamelijk gekenschetst door hnnnen bek die langer is dan
de k op, zij delings zamengedrukt, de bovenkaak
van voren in eenen krommen haak uitloopende,
de onderkaak als afgehakt. De keel en het gezigt
zijn min of meer van vederen ontbloot. Hunne vleug.
reiken tot aan of over den wortel van den staart. die wigvormig en korter dan de romp, en uit twaalf tot veertien penneD
zamengeateld ia. De nagel van den midden teen ia aan den bin-
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nenrand zaagsgewijze ingesneden. Sommigen evenaren in
grootte eene Turksche eend; anderen onze Talingen. De
meeaten zijn donker van kleur. De onderdeelen zijn veelal
bij de zeer jongen, bij sommige soorten ook bij de ouden,
wit. Zö leggen tegen den paartijd een prachtkleed aan, hetgeen veelal glanzig-zwartblaauw of zwartgroen is. Bij velen
komen, in dit tijdstip, aan den hals en op de dijen, witte
langwerpige vederen te voorschijn, die echter spoedig weder
verdwijnen. Beide seksen toonen weinig of geen onderscheid
van kleur, en de wijfjes zijn slechts weinig kleiner dan de
mannetjes. Zij zijn over de geheele wereld verbreid; bewonen rotsachtige zeekusten, of de oevers van meren en rivieren; voeden zich met visschen, die zij duikende vangen;
vliegen schielijk en regt uit; zetten zich niet zelden op boomen;
nestelen aldaar, of op rotsen, of in het riet j en leggen 3 tot 4,
langwerpige, witachtige, met eene brooze korst van groenof blaanwachtigen kalk bedekte eijeren.
Men kent een aanzienlijk getal soorten van dit geslacht, van
welke er drie ons werelddeel bewonen. Twee dezer behooren
ook onder de N ederlandsche vogels; de derde, PAal. Plgmaetl8,
leeft in het zuidoostelijke Europa, het naburige Azië en
Noord-Afrika, en is van de onzen gemakkelijk te onderscheiden door hare veel geringere grootte (19"), door haren
langeren staart, die, zoo als bij Ph. grac?jltu, slechts van
12 pennen voorzien is, en door hare lichtere tinten.
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De .&.abeJaolyer. .halaeröeörallt ear•••
Ook Waterraaf, en in Noord-Brabant Rotgans genoemd.

Die 8charbe. Le cormoran. The G'ormorant.
Ouv., I, 562. - Pelecamu carbo, LINN., 216, nO. 3. OarlJo cormoran"", MEYBR en Wou, lI, 576. - Haliaeu
carlHJ, ILLIG. - TEMM., II, 894; IV, 563. - Bun., Enl.
927. - NOZEM. en Sup, I, 89. - NÄuM., pI. 279. GOULD, pI. 407.
Geheele lengte 31". Vleugels 13". Staart "/". Sna. vel Sr'.
·Bek zwart, naar onderen lieht vleeschkleurig. Naakte huid
om het oog zwart, bij de onden van achteren roodachtig. Keel·
. zak geel. Oogen groen, bij de jongen bruinachtig. Pooten zwart.
Staart met veertien pennen. Keel en zijden van
den kop tot aan de oogen naakt.
Prachtkleed: Van het achterhoofd langs den nek eene
korte kuif. Staart zwart. Vleugels vaal rosachtig bron.bruin,
maar alle vederen met zwartblaauw omzoomd. Alle overige
deeleu groenachtig zwartblaauw met metaalglans: maar gedurende den paartijd aan de dijen een veld en, achter bet
naakte vau de keel en het.gezigt, een band van witte vedereu.
Winterkleed: Zonder kuif. Staart en vleugels al. in het
prachtkleed. Overige vederen donker bruinzwart, maar zonder
wit aan de dijen en den hals.
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Jong: Zoo als in het wi~terkleed, maar in den eersten
tijd de onderdeelen witachtig.
l>e Aalscholver voedt zich met visschen , die hij duikende
vangt. Hij is sluw en schuw, en vliegt, den hals regt vooruitgestrekt. Zijne stem herinnert die van de Raaf. Hij nestelt op boom en of hooge struiken, veelal gezellig, in anderestreken ook op rotsen. Het wijfje legt S tot 4, groenachtig witte eijeren, die even dik, maar een weinig langer
zijn dan kippeneijeren; zij zijn, even als het vleesch van
den vogel, traanachtig. Hij verhuist eigenlijk niet, maar zwerft,
bij toe water, rond, en zoekt opene plaatsen op om te visschen; hij dwaalt alsdan af tot op groote afstanden landwaarts
in. Bij ons wordt hij vooral aan meren of groote waterplassen aangetroffen; maar aan de meeste plaatsen slechts in
kleinen getale. Op het Schollevaarseiland broedt hij intusschen in groote menigte.
De Aalscholver wordt aan plaatsen, voor zijne levenswijze
geschikt, in het grootste gedeelte van Europa waargenomen.
Hij bewoont tevens het gematigde en koude Azië, en het
schijnt, dat de zoogenaamde Chineesche aalscholver die, zoo
als bekend is, in dit land, tot de vischvangst gebruikt
wordt, en die tot Japan en de Aleoetische eilanden voorkomt, niet van onze 800rt verschilt.
Men heeft intusschen opgemerkt, dat de. gewone Aalscholver van Scandinaviö standvastig grooter is dan die
Yan het overige Europa, en dat voorwerpen van dit grootere
ras tot Denemarken en aan den mond der Elbe, of in
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enkele gevallen ook in het overige Europa, tot ons, en zelf.
tot Italië afdwalen. Dit grootere 1'8.1, door ons als de
Groote aal,choltJer (Phalacr'öara:c carbo major of CarlJO
cormoranUl major) opgevoerd, draagt bij NILs,., II, 476, den
naam van Phalacr'6c'öra:c carbo, bij BAILLON dien 'fan Car60
craslÏro,tris, terwijl NILSSON onzen Aalscholver al. een bij.
zonder ras onder den naam van PAal. medlUB aanvoerl

De Gekuifde aalscholver. Phal.cröcor.lI: .....cÜl...
Kns. en Bus. - PelecanUB graculUB, LINN., p. 217,
nO. 4. - PelecanUB cristatUB, F ABRICIUS, Fauna groenl., n'.
58. - Car60 cristatUB, TB)()(., II, 900; IV, 565. - NAl1l1.,
pI. 280. - GOULD, pI. 410.
Sta art m etl2 pen nen. Geheele lengte 27". Vleu·
gela 9". Staart 5".
Iris groen. Naakte huid aan de keel en het gezigt geel. Sna·
'fel geelachtig, naar voren bruin.
Prachtkleed: Kruin met eene oprigtbare kuif, die zich
langs den nek voortzet en hier in lengte toeneemt. Staartpennen zwart. Vleugels bronsgroen met purperen weênchijn,
maar elke veder met zwart omzoomd. Alle overige vederen
zwartgroen met metaalglans en goudbronzen weênchgn,
voornamelijk van den hals naar achteren.
Winterkleed: Zoo als het zomerkleed, maar minder fraai
van kleur en zonder kuif.
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Jeugdig kleed: Zoo als dat van den gewonen Aalscholver, maar bleeker.
Deze soort nestelt gezellig in rotsspleten. Elk broedsel
bestaat uit 2 eg eren , welke met die van den gewonen Aalscholver overeenkomst hebben, maar kleiner zijn. Zij bewoont het koude Europa, de kusten van Groot-Brittanje,
de Noordweatkust van Frankrijk en broedt in menigte aan
de kUIten der eilanden Guemeaey, Jersey en Wight. Zij
dwaalt door stormen van tijd tot tijd naar onze kusten en
naar het overige Europa af. Aan de oevers van Corsika en
Sardinië heeft men eenen Aalscholver waargenomen, die van
deze loort slechts daardoor verschilt, dat hij een weinig
kleiner en zijn snavel een weinig zwa.kker is: dit is Phal.
De8mare.tii, PEYRA.UDEAU, (TEMM., IV, 566.)

DE MEEUW-VOGELS. LARINAE.
Zij zijn vooral gekenschetst door hunne 1a. n g e vi e ug e Ja, en hunnen v r ij en, veelal kor ten 0 f ook g eh e e 1
on tbrekenden ach terteen. De drie voorteenen zijn door
zwemvliezen vereenigd. De vederen der scheenen reiken niet geheel tot aan den voetwortel. De bek
is regt, maar bij velen in eene haakvormige punt
u i tI 0 0 pen d , en met sc her p e z ij ra n den. De ne u sgaten zijn, hetzij spleetvorm~g en doorboord,
hetzij rond en in eene buis uitkomende. De zwaar37
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sten overtreffen eene Gans, de kleinsten evenaren eene
Gierzwaluw in grootte. Zij voeden zich met visschen of allerlei andere kleine dieren, velen ook met aas. Zij leggen
hunne, veelal fraai gevlekte eijeren, die gewoonlijk 2 tot 8
in getale zijn, op den blooteo grond, of maken aldaar een
zeer eenvoudig nest j maar sommige uitheemache soorten
leggen slechts 1 ei, en er zijn er onder deze, die het
eenvoudig op eenen horizontalen boomtak plaatsen en het
aldaar uitbroeden. De meesten bewonen de zeekust janderen
de oevers van het zoete water of moerassen. Zij zijn over
den geheelen aardbol verbreid, en leven gezellig.
Van de zes hoofdgeslachten dezer groote familie zijn er
twee, die niet in ons werelddeel gevonden worden. Dit zijD
1, dat der Albatro88en (Diomedêa), die beschouwd kunnen
worden als reusachtige Meeuwen zonder achterteen , met
neusgaten, welke eene, in de zijdelingBche vore van den
bek gelegene pijp doorboren, en met buitengewoon krachtige
vleugels j die het zuidelijk halfrond bewonen, van welke men
echter eenige malen een paar voorwerpen (van Diom. ezllllaM? en culminata) in ons werelddeel en zelfs in Noorwegen
gevangen heeft, waarheen zij misschien door stormen verslagen werden. 2, dat der Schaarbekken (RhynchOp8) welke
men als Zeezwaluwen kan beschouwen, met eenen hoogen
maar buitengewoon smallen en mesvormigen snavel.· Zij bewonen de kusten der heete gewesten, komen echter in
Amerika noordelijk tot Nieuw-York voor.

Digitized by

Google

579

DE STORMVOGELS. PROCELLARIA.
De Stormvogels, les pétrela of oiseau:.r: de tem~te, the Petrela,
zijn te herkennen aan hnnneneusgaten, welke in twee,
boven 0 p den sn a vel 1i g gen d e b u i zen u i t kom en.
Deze buizen liggen zoo digt bij elkander J dat zij niet zelden
eene. slechts door een tusschenschot afgescheidene opening
vormen. Hun achterteen is veelal zoo klein, dat zijn nagel
uit den voetwortel schijnt te komen. Zij hebben zeer lange
.vleugels, en eenen J veelal afgeronden , zelden gevorkten
staart. Eene uitheemsche soort is zoo groot als eene Gans i
anderen evenaren in dit opzigt hoogstens eene Gierzwaluw.
Zij bewonen de zee en hare kusten, vliegen uitstekend en
aanhoudend, voeden zich met visschen en allerlei andere
lage zeedieren, leven en broeden gezellig, en leggen slechts
1. witachtig ei.
Men kan de inheemsche soorten van dit geslacht in de
volgende ondergeslachten brengen.

.

.

DE EIGENLIJKE STORMVOGELS. PROCELLARIA.

Zij zijn even krachtig van maaksel als de Zeemeeuwen; de voetwortel is korter dan de middenteeni de neusgaten vormen eeue,slechts door
een tUllclaenschot gescheidene opening, en hun
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snavel is krachtig en min of meer zamengedrukt
Zij bewoDen nageDoeg Ditsluitend het zuidelijk halfrond.
ID ODS werelddeel wordt eigeDlijk slechts eeDe soort van
,dit oDdergeslacht aaDgetroffeD.

De lWoordsche storayolJel. ProceUaria IlaclÄUs.
LINN., p. 213, DO. 3. - TBMM., II, 802 j IV, 505.BUFF., Enl. 59. Fulmar'UB glacialis, LEACB. - GOULD,
pI. 446.
Geheele leDgte 18". Vleugels 13". Staart 't'.
Bek 1 i". VoetwortellU".
Bek zeer krachtig, geel. Oogen zwavelgeel,b§
de jongen dODkerbruin. Pooten bleek vleeschkleurig.
Staart afgerond. Gestalte in het algemeen als
bij de Meeu wen, maar plomper.
Wit j mantel J vlengels en staartpeDDen iI'ijs, de staartpennen zeer licht, de slagpeDDen dODker. De JODgen geheel
grijsachtig.
De Noordsche stormvogel bewooDt het noorden van
Europa. te weteD de eilaDden vaD het noordelijke ScandiDavië, de Fär-eilanden en IJslaDd. HU wordt ook in Groenland aangetroffen j degenen, welke intusschen in deze landstreek noordelijk ,an62° voorkomen, zegt men een weinig
kleiner te zijn dan gewooDlijk (Proc. "lIemalia. BSBIIII of
Proc. minor, KJäB.BÖLLING). De Noordsche stormvogel zwerft
huiteD deD broedtijd aan de kusteD der naburige landen
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rond; is alsdan, in den winter, zeer gemeen aan de WestkUIt van Noorwegen en de kust van Oost.Finmarken, en wordt
bij zware stormen, somtijds aau de Noordkusten van het
vaste land van Europa verslagen. Dit heeft bij ons gewoonlijk bij noordwestelijke stormen plaats. Hij houdt zich aan de
zeekust of in de ruime zee op, vliegt voortreffelijk, zwemt
goed en dikwijls, duikt ook, maar loopt moeijelijk en half
kruipende. Hij vliegt meestal digt langs de oppervlakte van
het water i leeft gezellig, en verdedigt zich, door zijnen
vijand met traan uit den bek te bespuiten. Zijne stem
is ruwen onaangenaam. Hij eet veel, en voedt zich met
allerlei kreeft- en weekdieren, met kwallen en het vleesch
van doode dieren. Hij nestelt gezellig in buitengewoon
grooten getale op onbewoonde, rotsachtige eilanden.
Elk wijfje legt, in April of Mei, op de kale rots of
op het zand 1 ei, hetgeen grooter is dan een eendenei,
grof van !Ichaal , en mat wit. Het wordt door beide seksen
zes weken lang bebroed. De jongen zijn buitengewoon vet,
hebben echter, even als de ouden, eene sterke traanlucht
bij zich.
DB Z\ULUWSTORMVOGELS. THALASSIDROMA.

De soorten, welke men tot dit oudergeslacht brengt, ondencheiden zich vau de Stormvogels slechts daardoor, dat
zij kleiner en slanker zijn en dat haar voetwortel langer is
dan de teenen. Zij vliegen met langzame vleugelslagen eu
loopen niet zelden op de oppervlakte der zee.
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Behalve de beide, ook bij ons waargenomene soorten,
beeft men toevallig in ons werelddeel, en wel aan de Weetknst daarvan, twee anderen opgemerkt.
De eene, Thalau. WilBo'llii, BONn., bewoont de kusteR
van Amerika en den Atlantischen Oceaan, tot aan de Westkust van Engeland. Zij heeft den staart en de kleur ..n
ons ~tormvogeltje, maar is aanzienlijk grooter. hooger op de
pooten, en de zwemvliezen zijn van eene groote gele vlek
voorzien.
De tweede, ThalfJBI. Bulweri, GOULD, heeft eenen sterk
afgeronden staart; hare kleur doet aan die van het Vale
stormvogeltje denken, maar zij is in het algemeen donker·
der en heeft bijna de grootte eener Tortelduif. Zij bewoont
de kust van Groenland, werd echter, waarschijnlijk door
stormen verslagen. eens bij Madera aangetroffen, en eenl
aan de kust van Engeland dood op het strand gevonden.
Bet 8torayoIJeltJe. TIlala'8Idrö.a pel....ea.

Ook 8tormzwalfAw genoemd.
V IGORS. - Procellaria pelag'ica, LINN., p. 212, nO. 1. HydrolHJ.tu pelagïca, BOIE. - TE HH., lI, 810 j IV, 514. NAUH., pI. 275. - GOULD, pI. 477, fig. 2.
Geheele lengte 6". Vleugels 4". Staart lt·.
Bek tno Voetwortel til.
Bek en pooten zwart. Oogen bruin.
Staart zeer weinig afgerond.
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Geheel roetzwart. De stuit wit.
Het Stormvogeltje bewoont de Westkust van Europa en
Afrika tot aan de Kaap de Goede Hoop~ Het werd ook aan
de kust van Algiers waargenomen. Met zware Iloordwestestormen wordt het aan onze kust, aan die van Denemarken
en Noorwegen, of zelfs landwaarts in, b. v. tot Berlijn,
Breslau en zelfs de Zwitsersche meren verslagen. Deze vogel
is zeer vet. Hij voedt zich met kleine week· en kreeftdieren ,
met kwallen, enz. Hij broedt aan rotsachtige kusten, b. v.
op de Fär- en andere nabijgelegene eilanden. Het wijfje
legt slechts 1· ei, hetgeen wit en zoo groot is als het ei
eener Torteldnif, in een tot twee voet diepe rotsholten ,
welke met eenige grashalmen belegd zgn.
lief; Vale .f;orayolJelqe. Thal•••ldroaa LeaehU.
CB. BON.A.p., List, p. 64. - Proc. Leachii, TEMM., II,
812; IV, 512. - NAuM., pI. 275. - GOULD, pI. 447, fig. 1.

Geheele lengte 7l". Vleugels 5!". Staart: buiten pen n en 8"; bin n en pen ne n 2!". Bek j". V 0 e twortel i".
Bek zwart. Pooten donkerbruin. Oogen bruin.
Staart gevorkt.
Hoofdkleur roetbruin, in het grij sach tige trekkende. Vleuge_lvederen min of I)leer bruin- of grg swit. Zijdelingsche dekvederen van den staart wit.
&woont den noordelijken Atlantischen Oceaan, van de
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kusten van Noord-Amerika tot aan de Hebridische eilanden I
waar het ook broedt. Wordt met stormen somtijds aan de
Noordkusten van Frankrijk verslagen. Ook eens aan onze
kust gevangen. Levenswijze, zeden enz. als bij het StormvogeItje.
DE PIJLSTORMVOGELS. PUFPÏNUS.

Dit ondergeslacht bevat de Stormvogels met geacheidene
neus huizen , en eenen gerekten, min of meer slanken snavel.
Zij vliegen zeer snel, duiken uitstekend, voeden zich voornamelijk met weekdieren, en leggen hun wit ei in gaten
van rotsen of op den grond. Zij zijn over de geheele wereld
verbreid. In ons land werden afgedwaalde voorwerpen van
twee soorten waargenomen.
De volgende overige Europeesche soorten werden tot nog
toe niet in ons land aangetroffen.
Pufftnw cint!rt!u8, AUCT. Grootte van eene Kleine zeemeeuw
(Larue canus). Van boven grijs, van onderen wit. Gemeen
in de Middellandsche zee. Een kleiner ras, Puff. major,
FADER, is van de Westkust van Afrika tot IJsland verbreid
PuRir.tt.8 fuliginö8tt.8, STRICKLAND. Kleiner dan de voorgaande en geheel roetzwart. Van de Atlantische kusten van
Europa en Afrika.
De lWoordsche pUlstormWolel •••fA8118 arcti'c...

FADER, Prodr., p. 56, nO. 1. -

ProceU. ptt.JftnWl, BrüNN.,
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Orn. bor., p. 29. - Procellaria anglörum, TEMM., 11, 806;
IV, 509. - Puflinu anglorum, Ru. - NAUM., pI. 277.GOULD, pI. 448.
Geheele lengte 18". Vleugels 8}". Staart 8".
Bek lt". Voetwortel ll-r".
Bek zw art. Oog e u don k e r b r u i n. P oot eng e el.
Staart flaauw afgerond.
Bovendeelen zwart. Onderdeelen wit.
Bewoont de kusten van IJsland en het noordelijke Scandinavië. Eenige malen bij zware noordwestelijke stormen
aan onze kusten gezien en geschoten.
De lOeIDe pUlstoravo,el. PuftlDD8 obscürus.
BOlE, Isis, 1826, p. 980. Procellaria obscura, GMEL.,
p. 559, nO. 7. - TEMM., 11, 808 j IV, 510. - GOULD,
pI. 444.
Geheele lengte 10". Vleugels 64-". Staart 24-".
Bek 1". Voetwortel lt".
Bek zw art ach tig. Oog end 0 n k er b r u i n. Poot e n
geelachtig, langs den buitenkant en om den
zoom der zwemvliezen zwartach tig.
Staart en kleur als bij de voorgaande soort,
die zij in verkleinden maatstaf' voorstelt.
Bewoont de Westkust van Europa. Eenige malen aan onze
kust waargenomen. Komt ook in de Middellandsche zee voor,
maar de voorwerpen van deze streek hebben eenen rankeren
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bek (Puflin'U8 YelkoWln). Verdient zoo als de meeste overige
soorten van Stormvogels aan eene lIleer DMDwgezette studie
onderworpen te worden.
DE JAGERS. LESTRIS.

De Jagers, ook Strontjager, genoemd, heb ben in gestalte en maaksel veel overeenkomst met de Meeuwenj maar hun bek is korter en, van den wortel af,
nagenoeg tot aan den haak, met een e wee k e h u i d bekleedj hunne neusgaten liggen ver naar vorenj hunne
beide mi ddenstaart p en n en zijn veelal, en wel zeer
sterk, verlengdj hunue vederen zijp grootendeeh
b r u i n van kie u r, en deze kleDr biedt bij sommigen aanzienlijke toevallige verscheidenheden aan. In plaats van hun
voedsel zelfs te vangen, vervolgen zij andere vOIels , vooral
Meeuwen en Zeezwaluwen, dwingen deze hunnen buit uit
te braken of te laten vallen, en weten dien, alvorens hij
het water bereikt, door eene pijlsnelle vlugt en plotselinge
zwenkingen met hunnen staart bewerkstelligd, zeer behendig te vatten. Zij broeden gezellig, en leggen slechts 2 eijeren.
Er zijn slechts vier soorten van dit geslacht bekend, die
ook allen aan onze kusten waargenomen werden. Zij bewonen
de koude streken van het noordelijk halfrondj dwalen echter op hare verhuizingen, somtijds ver naar het zuiden af,
en eene soort leeft ook in het zuidelijk halfrond.
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ILLIG., Prodr., p. 273. Larutl ctJtarrluJcte" LINN., p.
226, nO. H. - CathtJrtJcttJ SkutJ, BaüNN., OrD. bor., p. 33,
nO. 125. - TB.UI., 11, 792; IV, 494. - NOZlJl. en SEPP,
V, 429. - NAulI., pI. 270. - GOULD, pl. 489.
Gehee1e len'gte 22". Vleugels lof'. Staart Dt".
Pooten en bek zwart, bij de jongen blaauwachtig
loodkleurig. OOien donkerbruin, bij de jongen grijsbruin.
Staart eenvoudig afgerond. Hieraan en aan
zijne grootte, waarin hij eene Raaf evenaart en
alle andere soorten ,er overtreft, gemakkelijk
te herkennen.
Donkerbruin, de vederen met roestkleurige
8 ehaeh tvlekken. Groote slagp ennen zwart, bij haren grond wi t.
Neatkleech Een bruingrijs dons.
De Groote jager bewoont de kusten van IJsland, van de
Shetland-, Orkney- en Fär-eilanden; hij wordt door stormen
somtijds aan de kUIten ,an Noorwegen, Denemarken en aan
die van het gematigde Europa, ook aan de onzen, verslagen,
en aomtijds zelfs binnen in het land, afgemat en rondzwervende, waargenomen. Hij komt intusschen ook in de Zuidpoollanden bij St. Paul en Amsterdam, de Kaap de Goede Hoop
en bij St. Helena voor, en het is blijkbaar ten onregte,
dat de aldaar levende voorwerpen, door vele natuurkundi-
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gen tot ·eene andere soort gebragt worden, als de onze. Hg
houdt zich buiten den broedtijd grootendeels in de ruime
zee op. Zijne stem is ruw. Het is een krachtige vogel, die
zich, wanneer hij verwond is of zijn nest aangevallen wordt,
koen met bek en klaauwen verdedigt. Hij voedt zich met
het vleesch van allerlei levende en doode dieren; vervolgt
andere vogels zoo als Meeuwen, Alken enz.; neemt hun den
gemaakten buit af; valt ze zelfs aan; dood ze, somtijds plotseling, door hun met eenen enkelen slag met den bek de
hersenpan open te hakken, en pikt zelfs de oogen van lammeren uit. Hij broedt gezellig op moerassige plaatsen en legt,
omstreeks in het midden van Mei, 2 olijfgroene, met graauw
en bruingrijs gevlekte en gestipte eijeren. De jongen worden
in den eersten leeftijd door de ouden met beziën gevoed.
.De JDddelste Jager. Les&rI.I poaarÏDa.
TSMM.,

II, 798; IV, 495. -

NAUM.,

pI. 271. -

GoULD,

pI. 440.
Geheele lengte 18". Vleugels 12". Staart: middenpennen 61-"; overige pennen 4!".
Bek blaauwachtig, naar achteren in het groenachtige trekkende, naar voren in het zwart overgaande. Oogen donkerbruin. Pooten blaauwachtig, de voetwortel niet zelden geheel of gedeeltelijk geel.
Grootte eener Kraai. Kennelijk aan de beide
middelste, verlengde en dakvormig tegen elkatr
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gerigte, maar breede staartpen nen, die echter bij
de jongen eerst allengskens zich ontwikkelen.
long: Purperachtig zwartbruin, tle vederen met vaal rosse
dwarsbanden, die op den kop en hals de bovenhand nemen.
Oud: Hals en onderdeel en tot aan den achterbuik wit,
op den hals in het okergele trekkende. Overige deelen zwartbruin met roodbruinen weêrschgn.
Overgang: Zoo als de ouden j maar de onderdeelen van
de keel naar achteren zwartbruin, met witte dwarsbanden.
long en oud somtijds geheel eenkleurig donkerbruin.
Broedt vrij algemeen in alle, binnen den Noordpoolkring
gelegene landen. Zwerft na den broedtijd rond, komt alsdan
menigvuldig aan de kusten van Groot-Brittanje, somtijds
ook aan de Noordkusten van het vaste land van Europa,
dus ook aan de onzen, en dwaalt zelfs, door stormen verslagen, tot diep binnen in het land af. Vervolgt, zooals de
overige soorten, allerlei Zeevogels in de vlugt, zoodra deze
hunnen buit gevangen hebben, steekt en bijt hen, tot dat
zij dien laten vallen, en vangt den buit op alvorens hij
in zee valt. Hij rooft ook de eijeren en jongen uit de vogelnesten. Het wijfje legt, in het begin van 1 ulij J hare 2 J
bleek olijfgroene, met bruingrijs en zwartbruin gevlekte eijeren op het mos aan moerassige plaatsen.
Be

lUelDe Ja.er. Lesarls parasita.

BOIE J Reise p. 129. j

Catharacta parasita en coprothe-
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re" BRüNN., Om. bor., p. 37, nO. 127 en p.38, nO. 128.Lutri8 RicAardMmii, SW.A.INS., Fauna hor. amer., II,p.438,
pI. 73. - Bupp., Eol. 762, 991. - N.A.vII., pI. 272,273.GOULD, pI. 441.
Geheele lengte 19". Vleugeh 12-}". Staart: middenpennen 8"; buitenpennen 4t".
Bek, oogen en pooten als bij den },fiddeleten jager.
Kleiner en slanker dan de Middelste jager;
maar de beide middenetaartpennen langer, (nagenoeg nog eene zop lang ah de overigen), niet
opgerigt, en allengskens puntig uitloopende.
Jong: Zonder verlengde middenetaartpennen. Klenr als
bij de jongen van den Middelsten jager, maar kop en hale
met lichte overlangsche, in plaats van dwarse vlekken.
Oud: Hals en keel witachtig geel. Onderdeelen van deu
krop naar achteren wit. Overige deelen zwartbruin, met
purperbronzen weêrschijn.
Somtijds geheel zwartbruin.
Verbreiding, zeden en wijze van broeden als bij den Middelsten jager. Van tijd tot tijd aan onze kust buiten deu
broedtijd waargenomen.
De lUeln8&é Ja,er. Les..... ce......
KEYSBRL. en BL.A.s. - Catktlracta cepAtU, BaüNN., Om.
bor., p. 36, nO. 126, c. fig. - Le,tri8 Buj'bnii, BOIB in Muu,
Tlseh., IH, p. 212, nO. 3; BOIE, bis, 1822, p. 562 en 874. -
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Le,'rÏB trepidäla, BREKK, Beitr., 111, p. 861. - lalril pa·
rtllittCUl, SWA.INS., Fauna bor. amer., Birds, p.480. - NAl7J1.,
pI. 274, - GOULD, pI. 442.
Geheele lengte 21". Vleugels llf'. Staart: biunenpennen 11}"; overige pennen 41-".
Kleur van bek, oogen en pooten als bij den Kleinen jager.
Gemakkelijk te herkennen, in den ouden leeftijd, aan de
beide middenstaartpennen , welke puntig uitloopen en wel
meer dan eens zoo lang zijn als de overige staartpennen.
Het ligehaam voor het overige kleiner dan bH den Kleinen
jager.
Bovenkop en slagpennen zwartbruin. Overige bovendeelen
grijsbruin. Keel, zijden van den hals en krop witachtig geel,
op de borat allengskens in het bruingrijs der overige onder.
deelen overgaande. Jong als de jongen van den Kleinen jager.
Verbreiding, zeden en wijze van nestelen als van den
Middelsten jager; maar de eijeren kleiner als bij de beide
voorgaande soorten. Somtijds aan onze kust geschoten. Gaat
zuidelijk tot St. Helena. Jonge voorwerpen met halfuitgegroeide of van bare baarden beroofde middenstaartpennen
werden als eene eigene soort onder den naam van Lellril
8pinicaudUl beschreven.
DE MEEUWEN. LARUS.

De Meeuwen zgn krachtig van gesUlte; bare poo·
ten van middelmatige lengte en stevig; de voet-
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wortel is van voren met schilden bekleed; de drie
voorteenen zijn door groote zwemvliezen vereenigd, maar de
vi'ge achterteen is klein en tamelijk hoog ~plaatst. Hare
vleugels bedekken den staart geheel, die tamelijk kort,
a a D het e i n deals af g e hak t, eD zeer zelden een weiDig
gevorkt of wigvormig is. De kop is groot en rondachtig. De
bek, die oDgeveer de lengte van den kop heeft, is zijdelings zameDgedrukt, van voreD haakvormig afwaarts
gekromd, eD de onderkaak hier als sch ui ns af·
gehakt. De DeusgateD zijn spleetvormig, ruim en
zODder tusschen schot. Sommige soorten bereikeD de
grootte eener zware Eend; anderen evenaren in dit opzigt,
hoogsteDs eene Tortelduif. De jongen zijn aDders gekleurd
daD de ouden; maar er is uiterlijk geeD ander oDderscheid
tU88CheD beide seksen waar te Demen, daD dat de mannetjes een weiDig grooter zijn daD de wijfjes. Hun stemgeluid
is gerekt, eD somtijds klageDd. Zij vliegen uitstekeDd en
zwemmen ook vrijwillig en goed, maar duikeD niet, en
'stooten ook Diet op hareD buit. Zij voeden zich met dierlijke stoffen, DesteleD op den groDd, en hare ovale eüeren
ZijD veelal van groote vlekkeD voouien. Zij ZijD over alle
werelddeeleD verbreid, oDtbrekeD echter iD de heete lncht·
strekeD op vele plaatseD, of zijn hier zeldzamer, eD worden
iD de gematigde en koude strekeD van het zuidelijk halfrond
gedeeltelijk door de Albatrossen eD Stormvogels vervangeD.
Men kaD deze vogels iD twee groote oDderafdeelingen,
die der Zeemeeuwen en die der Kapmeeuwen breDgen.
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DB ZBBMBEUWBN.

De Zeemeeuwen, Mouettes en Goëlands, bewo·
nen voornamelijk de zeeoevers. Zij zijn, in hetalgemeen
genomen, grooter en krachtiger dan de Kapmeeuwen; de jongen zijn meestal bruinachtig; de 0 u den wit
van kleur met de vleugela en den rug grijs of blaauwzwart. De meesten hebben geen bijzonder winterkleed. De
jongen, welke vroeg in het jaar uitgebroed zijn, schijnen
reeds gedurende den eenten winter om te kleuren; die, welke
laat uitgebroed zijn, kleuren slechts gedeeltelijk of ten minste
niet geheel volkomen voor het tweede najaar om; hetgeen
haar intusschen niet belet, in dit geheel of half jeugdig
kleed te broeden. Bg den overgang verdwgnen de donkere
vlekken op den kop het laatst, en vertoonen zich als steeds
smaller wordende lengtestreepjes. Zij v 0 ede n z i c h voornamelijk, met allerlei, door de zee uitgeworpene of
op de zee drijvende die rl ij k e , versche of halfverrotte st 0 ffen, en doen derhalve, op dit element, met de Albatrossen en Stormvogels, dezelfde diensten als de Gieren op het
land Wanneer zij verzadigd zijn, ziet men haar veelal uren
lang, gezellig, op het strand, op zandbanken of platen zitten. Zij maken haar eenvoudig nest op de duinen of op rot8eD. Sommige in de zeer koude streken levende soorten verbuizen in het gure jaargetijde.
Bebalve de ons land bewonende of bezoekende soorten heeft
men in hel overige Europa nog de volgenden aangetroffen.
38
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LarUB Audouinii, PAYRAUDEAU. Van de MiddelJand.ehe
zee. Kleur als bij Larus canus; maar een weinig grooter,
de poo~n veel krachtiger en booger, de bek veel langer, en
van voren rood met twee zwarte dwarsbanden.
LarUB eburnM, GMBL. Grootte der Kleine zeemeeuw.
Geheel wit; jong met enkele zwarte, ronde vlekken. Pooten
kort en zwart. Bewoont de IJszee; toevallig meer zuidelijk
afdwalende.
LarUB gelaste" LICHT. of LarUB LambrUBCl&ini, BONAP. of LarUB tenuiro8tru, TEMM. Verwaut met Larus canus, maar ranker,
hooger op de pooten, de bek veel dunner en de voorhelft
der groote slagpennen wit. Bewoont de Middel1andsche zee.

BRüNN., Orn. bor., p. 44, n8• 148. - TEMM., 11, 757;
IV, 467. - NAUM., pI. 264. - GOULD, pI. 482.
Geheele lengte 26". Vleugels 19". Staart 71".
Bek okergeel, aan den hoek der onderkaak rood; bij de
jongen vleeschkleurig, de voorhelft bruin. Pooten blaanwacbtig vleeschkleurig. Oogen geel. Rand der oogleden- rood.
Gemakkelijk te herkennen aan hare aan lIi en I ijke grootte
en wit t e 8 I a g pen n en.
Oud: Wit; mantel en vleugelvederen licht blaauwachtig
grijs.
Jong: Bruinachtig wit, met bruine vlekken, die op kop
en hals overlangs staan, op den rug, de vleugels en deB
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onderbuik dwarebanden vormen, op den staart als gewaterde
dwarsbanden ineenloopen J en op de onderdeelen als half uitgewasschen marmervlekken verschgnen.
Nestelt in de N oord,poollanden. Verlaat zgne broedplaatsen gewoonlijk in het begin van September; zwerft meer
zuidelijk, vooral de jongen; komt tamelijk regelmatig, ge!oonlijk na stormen en bij koud weder, tot aan de Noordkust van bet vaste land van Europa, jaarlijks ook aan on~e
kust, en dwaalt somtgds tot binnen in het land af. waar bij
alsdan aan rivieren of meren aangetroffen wordt. Hij maakt
zgn nest uit drooge grashalmen. op kleine heuveltjes of op
uitspringende rotsblokken aan de oevers der rivieren. De
eg eren zgn rosbruinachtig geel, met zwartbruine vlekken.

De lOeiDe »urareJBeester. Larus leucoptërus.
l!'ABBR, Prodr., p. 91, nO. 2. - La7'U8 glaucoide" Tnlllf:. in
METBR en WOLF, Taschenb., Zuaätze 111, p. 197. - TIMM.,
IV, 467. - harUII islandlCUII, EDMoNsToN. - LarUII arcttcUII,
MAC GILLIVBA T. - Nol UK., pl. 265. - GOULD, pI. 483.
Geheele lengte 20". Vleugels 15l". Staart 6".
Bek geel, in het groenachtige trekkende. Pooten lichtgeel. Oogen geel.
Kleur der vederen volmaakt aIs de voorgaande
8oort, die hij in het klein voorstelt: van deze
dus door zijne geringe grootte; met deze van
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alle overige groote Zeemeeuwen door zijne witte
slagpennen te onderscheiden.
Broedt in de Noordpoollanden ; komt in den winter in
Noorwegen zuidelijk tot 1>90 N. Br., tamelijk menigvuldig
aan de kusten van Groot.Brittanje, ~eer zelden aan ODH
kust en de Noordkust van Duitschland .

• e lIantalmee... La.... marln...
LINN.. p. 225, nO. 6. TBIIII.,II, 760; IV, 471. Bupp., Enl. 266, 990. - N OZEII. en SBPP, V, 441. NAUM., pI. 268. GOULD, pI. 480.
Geheele lengte 24U• Vleugels Ulu. Staart 61".
Bek booggeel. aan den boek der onderkaak eene hoogroode vlek j bij de jongen grijszwart j in den overgang vleeschkleurig. Mondopening bij de ouden oranjegeel. Oogen citroengeel, bij de jongen bruin. Oogkring rood. Pooten bleek
vleeschkleurig.
Kennelijk aan hare grootte en in den oudeD
leeftijd aan den leizwarten mantel. In den jongen
leeftijd nagenoeg als de jonge Zilvermeeuw, maar de vlekken donkerder.
Oud: Wit j rug en vleugels leizwart j de groote slagpenDen
zwart j maar alle slagpennen en de laatste Icboudervederea
aan het einde wit .
Jong: Alle vederen en penDen bruin met vuil grijswitte
zoomen.
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Bewoont de koude en daaraan grenzende streken vau het
noordelijk halfrond. Broedt op onze duinen, aan de Noordkust van Denemarken, in geheel Scandinavië, van Schonen
tot aan de IJszee en zelfs binnen 'slands aan het WenernMeer. Van September tot Maart tamelijk talrijk aan de
zuidkusten der N oord- en Oostzee j somtijds ook binnen
's lands tot Zwitserland. Zij maakt haar nest op de toppen
der duinen, uit gras of andere planten. Het bevat, in de
maand Mei, 3 olijfgroene, met grijs en bruin gevlekte eijeren, welke in grootte de ganzeneijeren evenaren. Beide seksen broeden afwisselend, v.ier weken lang.

8e Hlelne ...ante_eeuw. Laru

rUCU8.

LINN., p. 225, nO. 6. Laru jlarJipes, MEYER. u. WOL!' ,
Taschenb., 11, p. 469. - TEMM., 11, 767 j IV, 471. - NAUM.,
pI. 267. - GOULD, pI. 431.
Geheele lengte 21". Vleugels 17". Staart 51".
Kleur volkomen als bij de Mantelmeeuw, maar
de pooten geelachtig, en hierdoor, zoo als door
de mindere grootte gemakkelijk van de voorgaande te onderscheiden.
Verbreiding als bij de Mantelmeeuw, broedt zelfs aan
de kusten van Groot-Brittanje, maar, zoo als het schijnt,
niet aan de onze, alwaar zij gewoonlijk in September aankomt en doortrekt, terwijl er enkele, meest jonge voorwerpen, den geheelen winter overblijven.
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In Groningen Kap en Kobbe, hoewel deze laatste naam
ook gegeven wordt aan de andere groote Meeu'Wsoorten.
Kobbe-tijeren. heeten aldaar de eijeren van alle Meeuw·
soorten zonder Onderscheid.

nO. 149. - TIMV., 11, 764;
IV, 470. - Bun., Ent 258. - NOZEM. en Sspp, 11,
195. - NAUJf., pI. 266. - GOULD, pl. 434.
Geheele lengte 21". Vleugels ISr. Staart 6".
KIe u r a Is bij d e Man tel mee u 'Wj maar bij de ouden
de mantel en vleugels tot op de grootste eerste
helft der slagpennen, blaau'Wachtig grijs,in plaats
van leizwartj de donkere vlekken der jongen lichter en min of meer in het rosachtige trekkende.
Levenswijze en verbreiding als bij L. mannus j maar talrijker aan de kust van het vaste land van Europa. dus ook
bij ons, en in het algemeen meer zuidelijk gaande. Broedt
in Noord-Amerika niet zelden op boomen, tot op 40 voet
hoogte. Zeer gemeen aan de Middellandsche zee tot Madera, maar in deze gewesten met ge Ie po 0 te n (Laru caclainnans , PALLAS of Miclaahelle8ii, BRoes).
BRÜNN., Om. bor., p. 44,
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Be IUelue zeemeeuw. Lam. eauu•.

LINN., p. 224, nO. 3. - Larua cyanorhynchtl.8, MEYER.
en WOLP, 11, 480. - Laru8 Heinii, VON HOMEYER. in de
Nau~annia, 1853, p. 129. NOZEM. en SEPP, lIl,
281. ~ TEMM., 11, 771; IV, 477. - NAuM., pl. 261. GOULD, pI. 437.
Geheele lengte 15 tot 16". Vleugels 12 tot l3!".
Staart 5".
Bek groenachtig geel; bij de ouden donker vleeschkleurig,
naar voren zwart. Oogkring rood. Pooten geelachtig.
Kleur der vederen als bij de Zilvermeeuw, maar bij de
jongen de tweede helft van den staart eenkleurig zwart.
Het geheele jaar door de gemeenste soort aan onze kust.
Over geheel Europa verbreid. Broedt ook in geheel Scandinavië, en komt in Algiers en Klein-Azië voor. In den
winter somtijds in menigte op onze weilanden, velden, de
groote grachten van Amsterdam, Rotterdam en zelfs tot
diep landwaarts in, waar z9 ook op boomen zittend aangetroffen wordt. Het nest op de duinen. De 3 egeren oker·
geel, met grijze en bruine vlekken.
Be Brleteeu1le meeuw. Lam. trldaetyros.

The Ksttiwake.
LINN., p. 224, nO. 2. -

La"", riB8a, BaüNN., Orn. bor.,
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nO. 140. - Ris,a tridaciijla, LUCH. - TEMM., 1I, 774;
IV, 478. - BupJI'., EnI. 887. - NAuM., pI. 262. - GOULD,
pI. 485.
Geheele lengte 15 tot 16". Vleugels 12". Staart5·.
Bek bij de oudeuhoog citroengeel, en de mondhol te fraai roodj bij de jongen zwart. Oogen bruin;
de oogkring bij de ouden rood. Pooten zwartachtig; bij de
jongen vuil donker vleeschkleurig.
Staart een weinig uitgesneden. Zeer kennelijk aan den
buitengewoon kleinen achterteen, die als een
eenvoudig stompje zonder nagel zich voordoet
. Jong: Achterkop, bovenbals , mantel en vleugelvederen
blaauwachtig grijs. Eene vlek achter aan de oorstreek j een
kraag in den achterhals j de vleugels van de bogt, onder de
schouders, tot over de binnenste kleine slagpennen j de
groote slagpennen, en het einde van den staart zwart. Alle
overige deelen wit.
Oud: Mantel en vleugels blaauwachtig grijs, maar de
vleugelpunt zwart. Alle overige deelen wit. Na de ruijing
ook de bovenhals grijs en eene zwarte vlek achter de oorstreek.
Broedt in de Noordpoollanden , en in Scandinavië zuidelijk tot 58° N. Br. Komt met stormweder, in het koude
jaargetijde, dikwijls reeds in September, in troepen van
twintig en meer stuks, aan de Noordkusten van bet overige
Europa en ook aan de onzen j dwaalt somtijds tot diep binnen in het land af, en werd zelfs op Madera en in Senegambië
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waargenomen. Voedt zich voornamelijk met visschen. Maakt
zgn nest op rotsen, van klei en zeegras. Legt 2 tot 4,
geelgrijze , in het groene spelende, met graauw en bruin
gevlekte eijeren.
DE KAPMEEUWEN.

Men kan deze Meeuwen zoo noemen, omdat zij, ofschoon
slechts in het zomerkleed, den geheelen kop bruinzwart of grijs van kleur hebben. Zij zijn, in het algemeen
genomen, kleiner dan de Zeemeeuwen; leven op
het zoetwater of op moerassige plaatsen langs de
kust; voeden zich bij voorkeur met vischjes, spinnen en allerlei waterinsektellj en nestelen gewoonlijk in het riet, in moerassige of lage vlakten, of in
het zand der oevers van meren en rivieren.
Behalve de, ook in ons land voorkomende soorten, telt
Europa nog de volgenden onder zijne bewoners.
LaTUI ichtkya~to" PUL. De reus onder de Kapmeeuwen.
Grootte van onze Zilvermeeuw. Bewoont het zuid-oostelijke
Europa.
Lar", leucophtkalm08, LICBTENSTEIN. Grootte van Larus
canus; maar veel slanker en de bek veel langer, van achteren
roodachtig, van voren zwart. Mantel en vleugels licht leikleurig, slagpennen en kop tot op de helft van den hals geheel
zwart. Zijden van hals en romp blaauwgrÜs. Overige deelen
wit. Bewoont de oevers der Roode zee en het oostelijke gedeelte der Middellandsche zee.
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Lanu melanocep"älw, NATTIRBlL. Grootte en kleur van
Laros ridibondus; maar de bek krachtiger, de kop zwart,
en de slagpennen bij de ouden geheel wit. Nestelt in het
zuidelijke Frankrijk, Dalmatië, Griekenland, Beneden-Hoagarge en Algerië. --:- Larw atricilla, LINNÉ, uit NoordAmerika, waartoe waarschijnlijk ook Lar", Franklinii, RI·
CBARDSON behoort, die zeer verwant is met Larus melanocephalos, maar den mantel en de vleugels veel donkerder,
of in andere woorden grijs leikleurig heeft I wil men t0evallig in Groot-Brittanje hebben waargenomen, hetgeen niet
onmogelijk is, ofschoon nieu were onderzoekingen in het
werk dienen gesteld te worden, ten einde te bewijzen, dat
hier niet eene verwarring met deze soort en Lams melanocephalus heeft plaats gehad.
Larw Sabinii, of Xema 8abinii, LucB. Kleiner en veel
zwakker dan Larus ridibundus; staart gevorkt; bek bruin,
van voren geel; kop donkergrijs, met zwart omzoomd. Bewoont het Arktische Amerika, toevallig in Groot-Brittanje.
De Kokmeeuw. Laru8 rldJhundD.

De naam van Kokmeeuw wordt aan onze zeelmst gewoonlijk
toegepast op de groote soorten van Meeuwen (L. marinus,
argentatus, enz.); ook Lac"meeuw genoemd.

Die Lachmö"e. La moue1t8 riewe. De red fooûd
LINN., p. 225, nO. 9. -

(}fIll.

Xema ridibundw, BOIE, lais,
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1811, p. 568. - TE ....., II, 780; IV, 485. - Bun., Enl.
969, 970. - Noull. en SBU, ll, 158. - NAuM., pl.
260. - GOULD, pl 425.
Geheele lengte 14 tot 15". Vleugels lOt tot
ulu. Staart 4".
Bek vleeschkleurig, naar voren zwartachtig, met deo
leeftijd allengakens in het hoogroode overgaande. PooteD
hoogrood. Oog bruin j ooglid bij de ouden rood.
,Oud, zomerkleed: Kop donkerbruin in het roodbruine
trekkende. Mantel en vleugelvederen licht blaauwgrijs. Groote
slagpennen &an het einde en een breede zoom langs de binnenvlag zwart j eerste slagpen ook aan de buiten vlag zwart
gezoomd. Overige deelen en een kring om het oog wit.
Oud, winterkleed: Als het zomerkleed, maar de kop wit, van
boven grijsachtig en zonder eenige andere donkere kleu~ dan
eene zwartachtige vlek achter de oorstreek.
Jong: Vederen der bovendee1en bruin, met lichtere randen j die der onderdeelen witachtig, aan de zijden van den
romp met bruinachtige randen. Laatste derde van den staart
zwartbruin.
Bewoont Midden·Europa, in Scandinavië slechts tot 580
N. Br. Overwintert in het warme Europa. Houdt zich in
moerassen, plassen, meren en rivieren op, waar men ze bij
ons op vele plaateen vindt, ofschoon slechts in kleinen getale.
Is een zeer nuttige vogel, vooral door het vernielen der
meikeven , die zij van de hoomen weg vangt. Vertrekt in
Augustus en komt in April terug. Nestelt in het riet of
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aan den oever en legt 2 tot 3, zelden 4, geel- of grijsachtig olijfgroene met brnin gevlekte eijeren.
De Kokmeeuw wordt ook menigvuldig op de Zeeuwsche
stroomen aangetroffen, en broedt in Zeeland langs de binnenzijde der duinen. Nadere onderzoekingen moeten leeren,
of deze vogels Dit Zeeland, welke ik niet heb gezien, tot
onze Kokmeeuw of tot het volgende ras behooren.
8e lOeIDe kokmeeuw. La..... capl....ätlu.
TBMlI.,
SCRLEG.,

11, 785; IV, 485. - LartU riclilnmdtU miftor,
Revue critique, p. CXXVIl. - Xema capilträtufII,

Ch. BONAP.
Volkomen als de Kokmeeuw, maar in alle deelen.een weinig kleiner en zwakker, zoodathetmannetje ongeveer de grootte bereikt van het wijfje der Kokmeeuw; bek en pooten ook donkerder rood. Verblijf
daarentegen eenigzins verschillend. Bewoont Schotland en
Ierland; komt tot ons op den trek langs de kusten in
kleine vlugten. Langs den Rhijn tot Zwitserland, in Italië,
en in Afrika tot aan de Kaap waargenomen. Hoogstens .Ia
een ras der Kokmeeuw te beschouwen.

PALL.,

490. -

!ter, lIl, app., nO. 35. - TBMlII., lIJ 787; IV,
NAUM., pI. 258. GOULD, pI. 428.
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Geheele lengte 11". Vleugels St". Staart 8t".
Bek zwartrood J bij de jongen en in het winterkleed zwartachtig of roodbruin. Pooten en ooglid hoogrood. Oogen
bruin.
.
Zeer gemakkelijk te herkennen aan hare geringe grootte.
Kleur als bg de Kokmeeuw; maar de groote slagpennen
even als de mantel en vleugels licht blaauwgrijs, met eenen
breeden witten zoom aan het einde der binnenvlaggen.
Broedt in Siberië, noordelijk tot 55°, in Rusland tot
Archangel en het Ladoga-meer. Vroeger nestelde zg ook op
Gothland. Enkele paren broeden ook in het Schleeswijkache,
aan den mond van de Elbe, en aan den Hoek van Holland.
Komt, in enkele jaren, maar in het algemeen zeer zelden,
in het koude saizoen, in troepen langs onze kust trekken J
verdwijnt echter weldra weder. Nestelt in moerassen, veelal op
drijvende aardscholleu. De egeren, 8 in getale J hebben veel
overeenkomst met die der KokmeeuwJ maar zij zijn kleiner.
DE ZEEZWALUWEN. STERNA.

De Zee z wal uwe n J in oos laod in het algemeen Me8UWtje., Sterm of Stereu, in Groningen ook [k.term genoemd J hebben io het algemeen, zoo wel door hare neusgaten en haren
achterteen , als veelal door hare kleuren J 0 ver een kom s t
met de Meeuwenj maar zij zgn doorgaans kleiner,
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slanker en minder krachtig van maaksel; haar shart i.
gewooDlijk, eu wel zeer diep gevorktj bare vleugels
ZijD langer, puntig eD miD of meer zeisvormig; de
kop is laDgwerpigerj de bek is zeer puntig, eh·
vormig, en derhalve zODder haak aan het einde;
de poot en zijn korter en zwak; de teenen zijn kor·
ter, en de nagels puntig en gekromd. Er is geen
onderscheid vaD kleur tusschen beide seksen, maar de jongen
zijn niet zelden aDders gekleurd dan de oudeD. Zij v 0 eden
Bich voorDamelijk met visschen, sommigeD ook met.,a·
terinsekten; bespieden haren buit, door zich boven de plek,
waar deze zich bevindt, met aanhoudende slagen de.r vleugels
in de lucht staande te houden. eD storten zich, om
hem te vangen, uit de hoogte plotseling in het
water neer. Hare stem is schel. Zij nestelen op deo
groDd. MeD vindt haar in alle werelddeelen. De in de koude
en gematigde strekeD broedende soorten breDgen den winter
in warmere gewesten door.
Men kan bij dit groote geslacht twee oDderafdeelingen
aannemen. te weten die der Eigenlijke zeezwaluwen en die
der Moeras-zeezwaluwen.
DE EIGENLIJKE ZEEZWALUWEN.

Zij bewoDen de zeekust, of de zandige oeurt
vanriviereD en meren. somtijds ook weilandenj voe·
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den zich voornamelijk met visschen; hebben eenen,
veelal zeer diep gevorkten- staarti tamelijk groote
zwemvliezen; de hoofdkleur is een fraai zilverachtig
wit, maar de rug, vleugels en de staart zijn veelal
blaauwgraauw van kleur en zij hebben een zomerkleed, in hetwelk de bovenkop tot in den nek zwart
van kleur is. Zgleggen hare egeren gewoonlijk op het zand
of den blooten grond.
Behalve de ook bij ons voorkomende soorten, worden in
het overige Europa nog de volgenden aangetroffen.
Sterna fJelotll, RÜPPELL. Van het zuid-oostelijke Europa. In
het algemeen als St. cantiaca, maar veel grooter en de
bek geel.
Sterna ajffnis, RÜPPELL. Uit dezelfde gewesten. Grootte
en kleur van St. cantiaca, maar de bek, geheel geel.
Sterna macroura, N AmlANN of St. arctica, TEMlIl. of
St. hirando, BONAP. Volmaakt als St. hirundo, Linn., maar een
weinig kleiner en slanker, de staart daarentegen langer. Be·
woont de zeeoevers, en broedt op zandbanken, maar minder
algemeen, zoo als dit St. hirundo doet. op weilanden of moerassen binnen in het land.· Broedt in IJsland, in geheel Scandinavië en Noord· Rusland, in welke beide landen intusschen
ook St. hirundo nestelt; in Siberië, in Denemarken, aan de
Zuidoevers der Oostzèe en zelfs aan den mond der Jahde. Komt
waarschijnlijk ook, ten minste toevallig, aan onze kust
voor.
Sterna paradiB~a, BaüNNlcB of St. Dougallii, MONTAGV.

Digitized by

Google

608

Eenigzin8 kleiner en ranker dan st. hirundo, maar de ataart
en bek langer en laatstgenoemde zwart; het blaauwgrija der
bovendeel en zeer licht en nagenoeg wit. Bewoont het warme
Noord-Amerika. Enkel aan de kU8t van Groot-Brittanje en
miaschien ook aan die van Denemarken broedend. Toevallig
en zeer enkel in het overige Europa waargenomen.
Sterna .fuli~,a, GMBLIN. Uit Noord-Amerika. Somtijds
naar West-Europa afgedwaalt. Grootte van st. cantiaca, maar
slanker. Bek geheel zwart. Onderdeelen en voorhoofd wil
Overige bovendeelen en teugels zwart, iu het bruinachtig
blaauwe spelende.
De overige Europeesche, ook in on8 land waargenomene
soorten zijn de volgenden.
Ret T18.,h"'efJe. 8tel'lla Mra.do.

Ook Starre en Split,taart, en in Groningen lk,tern of Sterenljt
genoemd.
Le pierre garin. The Tem

LINN., p. 227, nO. 2. - TEMM., II, 740; IV, 458. B11n., Enl. 987. - NOZBM. en SEPP, 11, 105, 2 platen.Sterna /lfMJiatiliB, NA 11M., pI. 252. - G011LD, pI. 417.
Geheele lengte 13". Vleugels lO!". Staart: buitenpennen 61-"; binnenpennen 21"·
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Onder de inheemsche soorten te herkennen
aan de roode kleur van bek en pooten.
Bek aan de punt zwart, overigens zoo als de pooten
hoogrood j bij de jongen vuiler en zwartachtig. Oogen
bruin.
Zomerkleed: Bovenkop zwart. Mantel, vleugels en
staartpennen blaauwgrijs, de groote slagpennen donker•
•
der en, 100 als de staartpennen,
aan de binnenvlag wit.
Overige . deelen wit, maar de krop, borst en buik fijn

witgrije.
Winterk.leed : Als het lomerkleed , maar voorhoofd eD
kruin witachtig; het achterhoofd Iwartachtig.
.Jong: Als het wiDterkleed J maar de vleugels oDder de
Bchouders Iwartachtig j de vederen van maDtel en vleugels
donkerder, maar met lichte randen, en de staart weiDig
gevorkt.
Over geheel Europa verbreid. Broedt noordelijk tot deD
PoolkriDg. Gaat diep laDdwaarts in, en laDgs de rivieren
op. In ons laDd de gemeeDste soort. Nestelt bij ons in
het zand der duinen, op weilaDden, moerassen, op drijvende
liespolleD in den ouden I.Jsse1, enz. Na den broedtijd eD
in den trektijd dikwijls in meDigte aan ODze zeekust. VUegt,
vooral bij stormachtig weder, over de vaarten, ciDgels , en
komt alsdan ook in de grachteD der stedeD. Vertrekt in
Augustus en September, en komt iD het begin vaD Mei
terug. EeDe eenvoudige uitholiDg iD den grond dient als
Deet, eD bevat in bet begin van .Jung, 2 tot 3, vuil rosI

SB
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achtig witte, met paarsachtig grijs en rood- of zwartbruin
gevlekte en gestipte eijeren.

De ...er••zee......11. . . .te.... _ln1lia.
In Groningen Klein. ikatern genoemd.
p. 228, nO. 4. - TEMM., II, 752 j IV, 464. Bupp., Enl. 996. - NOZEM. en SEPP, V, 467. - NAUII.,
pI. 254. - GOULD, pI. 420.
Geheele lengte 9". Vleugels 6t". Staart: bui·
tenpennen 6}"j binnenpennen 2H".
Bek aan de punt zwartj overigens, zoo als de pooteD,
oranj egeel. Oogen donkerbruin.
De kleinste Europeesche soort, en hieraan
zoo als aan de kleur van bek en pooten dadelijk
te herkennen.
Klenr als bij St. birundo, maar in den zomer het voor·
hoofd wit.
Bewoont geheel Europa, noordelijk tot 57°. vooral de
monden en ook de zandoevers der rivieren tot diep biDDen
in het land. Nestelt bij on8 op de groote zandbank aan den
Hoek van Holland, en op Rottum aan de buitenzijde der
duinen. Vertrek en terugkomst zoo al. bij St. hirundo. De
eijeren veel kleiner.
LINN.,
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Be Groo&e zeezwaluw. 8&erna eanUaea.
In Groningen Groole ik,tern, en op Texel Kaugek genoemd.
GII.Lo, p. 606, nO. 15; Sterna ,triata, ibid., p. 609,
nO. 24. - Sterna caneacena, MBYER en WOLP. - TBMM.,
Il, 785; IV, 454. - NOZEM. en Snp, V, 429. - NAuM.,
pI. 250. - GOULD, pI. 415.
Geheele lengte 15". Vleugels Ht". Staart:
buiten pennen 5t"; binnen pennen 8F'.
Bek aan de punt geel, voor het overige, even als de
pooten zwart. Oogen bruin.
Te herkennen aan de gele punt van haren
Illwarten bek.
Zomerkleed: Bovenkop tot in den nek donkerzwart. Mantel en vleugels blaauwachtig witgrijs; staartpennen lichter;
groote slagllennen donkerder, langs de binnenvlag met wit
gezoomd. Overige deelen zilverachtig wit.
Winterkleed: Al. het zomerkleed, maar voorhoofd en kruin
wit, achterhoofd zwart gevlekt.
.long: Vederen van den bovenkop zwartachtig met witte
randen. Vederen van den rug en de vleugels met breede
zwarte dwarabanden.
Bewoont Afrika tot aan de Kaap, Noord-Amerika en
Europa, maar niet noordelgker dan 57°. Houdt zich aan
de zeeknst op, komt slechts toevallig en bg stormachtig
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weder binnen in het land. Broedt in groote menigte op Texel,
op het Eyerland, op Rottum en langs de duinen in Zeeland.
Zwerft na den broedtg d, op den trek, in grootere of kleinere
troepen, langs het geheele zeestrand. Stem zeer helder eD
schel. Verlaat ons in September en komt in Mei terug. De
2 of 3 egeren zijn wit, in het rood- of geelachtige trekkende J
en van zwarte en roodbruine vlekken en 8tippen voorzieD.

De Beu-zeeswaluw. 8&eraa easpra.
PALLAS, Nov. Comm. Petrop., XIV, p. 583. - 8terM
megarhyncholl, MEYER en WOLP. - TJ!:KK., 11, 733; IV,
454. - NAuK., pl. 248. - GOULD, pI. 414.
Geheele lengte 18". Vleugels 15!". Staart: buitenpennen 5!,'; binnenpennen 4t".
Bek hoogrood, bg de jongen bleekrood. Pooten zwart,
bg de jongen bruinachtig. Oogen donkerbruin.
De grootste en krachtigste van alle 80orteo.
Bek zeer krachtig. Staart weinig gevorkt.
Kleur der vederen als bg St. hirundo; maar het grijs der
bovendeelen lichter, en de onderdeelen fraai wit.
Bewoont Afrika van de Kaap en Madagaskar tot aan de
Middellandsche zee; ne8telt aan de Kaspiache zee, om het
zuidelgke en Midden-Scandinavië tot Rügen en Syll Bi
on8 zeer zelden en slechts eenige malen opgemerkt: het
laatst 4 stuks den 21 1&80 Jung 1847 . langs de Zgl bg Leiden
waargenomen. Nestelt op zandbanken, somtijds gezellig met

Digitized by

Google

618
St. cantiaca. Eijeren grooter dan kippeneijeren, en geel- of
bruinachtig wit, met graauwe en zwartbruine vlekken en
stippen.

.e Lach.lEeellWa)..... Stel'Da aB.Aca.
OBlII., Dict., Snppl., ad vocem Ttrn gull-bU/ed. 11, 744; IV, 460. - NAVU., pI. 249. - GOVLD,

MOlilTAGV,

TBMU.,

pI. 416.
Gehee1e lengte 14". Vleugels 12". Staart: buitenp-ennen 4tH; binnenpennen Bi H•
Bek zwart, bij de jongen bruin. Oogen bruin. Pooten
zwartachtig.
Ken nel ij k aa n hare n k ra c h tig en, kor ten, z w a rten bek, en weinig gevorkten staart.
Klenr der vederen als bij St. cantiaca;· maar de groote
slagpennen donkerder; bij de jongen de kop veel minder
zwart gevlekt, en de vlekken van den rug bleeker en rosachtig.
Bewoont hier. en daar, maar in het algemeen in kleinen
getale, rivieren en kusten van het warme en .gematigde
Europa: b. v. Hongarijë, Beljeren, Denemarken, waar zij
aan vele plaataen nestelt. Schijnt niet. in Scandinavië voor
te komen. Bij ons slechts eenige malen waargenomen. Komt
jn het begin van M' ei en vertrekt tegen het einde van
Augustus. Overwintert in Afrika; komt voor het overige
ook in de meeste ,treken van dit werelddeel, en in Azië
tot op de Sunda-eilanden voor. Nestelt ~n vlakke en ,teen-
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achtige oevers. De 8 eijeren zijn hleek olijfgroen, met
graauwe en bruine vlekken en stippen.
DE MOERAS-ZEEZWALUWEN.

Zij Ie ven bij voorkeur op moe ra 88 en; v 0 ede n z i c h
vooral met spinnen en andere waterinsekten; maken
haar nes t in moerassen, plassen of meren, van riet of waterplanten, tusschen riet of bi e z en; hare zwem v liezen
zijn klein en haar staart is niet diep gevork t. Deze
afdeeling is minder rijk aan soorten dan die der Eigenlijke
zeezwaluwen: zij' vormt bij de nieuwere schrijvers het ondergeslacht Hydrochelïdon.
In ons land werd tot nog toe slechts eene soort aangetroffen. De overige Europeesche soorten zijn:
Sterna leucopttJra, MEISSNER en SeRINZ. Grootte van onze
Zwarte zeezwaluw. Bek en pooten rood. Oud: Zwart; staart
wit; _ vleugels grijs. Bewoont het warme Europa; noordelijk_
eenige malen tot Scandinaviê afgedw8alt.
Sterna leucopareia, NATT. Grooter dan de Zwarte
zeezwaluw. Bek veel krachtiger en, zoo als de pooten,
rood. Hoofdkleur grijs; de rog donkerder; borst en
huik zwartgrijs. Bovenkop tot in den nek zwart. Wangen
en keel wit. Bewoont het WRrme Europa, nestelt echter
noordelijk tot Boven.Franken en het noordelijke Frankrijk.
Dwaalt somtijds in de overige streken van Midden-Europa,
noordelijk tot Schleeswijk af.
Onze inheemsche soort is
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De Zwane lEeelEwal.w. SCema all1'a.
Ook Rietzwaluw en in Groningen Bruin- en Zwartstern
genoemd.
BBlSS., Om., VI, p. 211, nO. 11. - Sterna {i,sipe" LINN.,
p. 228, nO. 7; St. nama, ibid., p. 206, nO. 6. - TEMM.,
11, 749; IV, 464. - BuPF., Enl. 888, 924. - Noz. en
SEPP, II, 18. - NAUM., pl. 256. - GOULD, pI. 422.
Geheele I en gt e 9". VI eugels 8". Staart: bui tenpen n e n 3t"; m i d den pen n e n 2"f'"
A a n har e kIe u r d a del ij k te her ken n è n.
Bek zwart. Pooten roodachtig zwart. Oogen bruin.
Oud, zomerkleed: Kop, hals en onderdeelen tot aan den
achterbuik zwart, op de borst en den buik een weinig in
het grgsachtige trekkende. Onderdekvederen van den staart
wit. Overige deelen blaauwachtig grgs.
Winterkleed: Voorhoofd, hals en onderdeelen wit. Nek
zwart. Overige bovendeelen grgs.
Jong: Voorhoofd, hals en onderdeelen wit. Kruin, nek
en oorstreek zwart. Mantel en vleugelvederen donkerbruin
met vaal rosachtige randen. Slag- en staartpennen donkergraauw.
Bewoont het warme en gematigde Europa; gaat in Zweden
zelfs noordelijk tot 60°, en komt ook vrg algemeen in
Midden·Noord·Amerika voor. Bewoont moerassige plaatsen
of plassen en meren, en is binnen in het land algemeener
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dan aan de kuststreken. Bg oils overal op voor zijne.levenawgze geschikte plaatsen. Komt in het begin van Mei en
vertrekt tegen het einde van Augustus. Nestelt in het riet
of tusschen waterplanten. Het ne8t is van bladere, , riet of
waterplanten gemaakt, en rust veelal op het water. Het
bevat in Jung 8, geel- of groenachtig olijfkleurige, met
bruingrgs, rood- en zwartbruin gevlekte eg eren. Broedt bij
dag en bg nacht.
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SYSTEMATISCHE LIJST.

• • • De C\jfen der eente kolom duiden aan de bladzijden van dit werk,

waarop de namen uit de tweede kolom te vinden zijn. De derde kolom bevat de aanduiding en verklaring der platen, terwijl de vierde
.erwijst nur de lijsten, opgenomèn in de • BouwstofFen voor eene
Pauna van Nederland, bijeenverzameld door 1. A. BB.KLOT8. Leiden,
BaJLL. 1853 en .enolg."
BI.
1.

2.
3.
,.
5.

ROOFVOGELS, RAPACES.
DAGROOFVOGELS, B. ])IURN./.E.

VALUCHTIGE ROOFVOGELS, R. F.lLCONIN.lB.
Walkea, r,,'eo.
Bdelvalken, Fdeo." .o6il".
6. Slechtvalk, F. COIIUIIIIlIÜ. Pl. I, mann ••• 3 jaren. •• I , 61 • 157. ft ,
- 2,wijfjea:f.l(regts)
119.
van 2 jaren; f. 2
(linb) v. 3 jaren.
- 3, mann.: f. 1 (rep)
•• 2 maand •• f. 2
(llnb) •• 15 mnd.
I. 1,60.
- ',oud mann.
11. Glenalk, F. wrftko.
- 5, jong wijfje.
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BI.
N".
13. Smelleken· valken , 4eulo".
Pl. 6, oud mann.
14. Smelleken, F. ae,alon.
1,61. 1I, 119,
7, f. 1 (links)oud w.;
207.
f.2(regts)jongm.
16. Boom valken, Su U"teo.
16. Baillet of Boomvalk, F. Pl. 8, oud wijfje.
&. I, 61. lI, 119,
",6lJuleo.
207.
18. Torenvalken, Tinnu"aulu,.
19. Zwemmer, F. li""u"culru. Pl. 9, oud maun.
6. I, 61. 1I,119,
207,288.
- 10, oud wijfje.
21. n ....lkkea, ..t.lar.
22. Eigenlijke havikken, 4,tur.
22. Havik, 4. palum6ariUl. PI;ll, oud wijfje.
G. 1,61,137,207.
11, 119, 207.
- 12, jong mann.
24. Sperwers,
25. Sperwer, 4. "z8UI.
- 13, mann.: f. I (regta) Wo J, 62.11,119,
207, 208.
oud; f. 2 (links)
jong.
-14, wijfjes: f.1 (regta)
oud; f. 2 (links)
jong.
27. Kalkeadle...ea. (]Ire •••
29. Blaauwe kuikendief , a. - 15, oud mann.
1,62, U7. 11,
- 16 , oud wijfje.
120,208,288.
ega""".
- 17 ,jong wijfje.
31. Graauwe of aschgraauwe - 18, f. 1 (op den voor· IG. I, 62, 120.
grond) oud mun.;
kuikendief , a. cirawlll~"'.
f. 2 oud wijfje.
-19, f. 1 (op den voor·
grond)joDg mann.;
f. 2 mann., zwar·
te veneheidenhd.
33. BruiDe kuikendief , a. ra· - 20, oud manD.
8. I, 62, 207.lJ,
119,208,
- 21, oud wijfje.
fu·
-22,jong manD.

a.

Ni,,,,.

••
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BI.
34. AreDdeD, ..IquIl••
35. Ruigpoot·arenden, Afuilfl.
Pl. 23, oud mann.
36. Steenarend, 4.. folwl.
- 24 , jong mann.
- 25, jong wijfje.
38. Bastaardarend, 4.. clflfI(JfI. - 26, oud wijfje.
39. Zeearenden, Hflliflet'lB.
Pl. 27, oud mann.
40. Zeearend, H. flllIicillfl.
- 28, jong m. in over·
gang I).
- 29, jong mann. a).
42. Vis eb aren den, Pflndio,..
43. Visebarend, P. Aflliaetll8. PI. 30, oud.

N°.

11. 1,62,207.11,
120.

11&. 11, 208.
12. 1,62,207.11,
120.

13. 1 , 62, 208. 11,
120, 208.

44.
45.
46.
48.
49.

WODweD. _"tlu••
Wouw, M. r~flli8.
Bruine of zwartbrnine
wouw, M. fletoliuB.

- 31 ,oud wijfje.
- 32, oud wijfje.

14- J, 63. lI, 120.
I§.a. II, 208.

16"'''0.

Bal.erden.
18. 1,63. H, 120.
Ruigpoot-buizerd, B. lfI· -33,mann.
gopllB.
-34, wijfje.
51. Gewone buizerd, B. "",. -35, wijfje.
16. 1,63.11,120,
208.
-36,f.l(links)mann.,
,flris.
witte veracbeid.; f.
2 (regts)wijfje, brui.
ne venebeid.
53. We.peadleyeD, rem'•.
54. Wespendief, P. flpÎlIOru,. - 37, f.1 (regts) oud m.;
J. 63, 208. 11,
f.2(linkl)jongm.
120.208,288.
- 38, jong mann.
- 39, oud wijfje.
5&. GJERACHTJGE ROOPVOGELS , R4.PAOBS VUL TURIN4.B.

Ir.

') Bet Toorwerp op 8811 bi< liitende •
• ) Bet 'I'lKIrwerp op deD 8"fODd dUeDde.
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BI.

n.
58.

""hw.
GewoDe ol Ylle gier, Y.

N-.

IIleru,

Pl. 40, oad 1IWIIl.

/W60. NACHTROOFVOGELS, B.4P.4GE8 NOGTUBN.4B.
62. IllaAo,..II_, IJfrI:e.
63. Kerkuil, S. Jl-"",
Pl. 41, oueI mauD.
l.S. I, 63. 11, IlO.
1,63,208•
65. Bolehuil , 8.
- 42, 1.1 (regta)ood w.;
1. 2(linb)oadm.
66. SteeDuU, 8. _tu.
-43, oud.
1.8. 1,63,157,_
11,120.
-44.
67. SDeeuwuil, S.
21.. 1,64.
69. B . .n.llea, .,....
I, 64. 11, IlO,
70. Rauuil, O. eu1garV ol - 45, wijfje.
208.
Ooruil i 8tri:t ot...
I, 64.11,110.
of - 46, oud manD.
72. Velduil, O.
StrV 6ruA,o"'.
73. KLIMVOGELS, 8CANSORES.
75. SPBCHTVOGBLS, PIel.
75.
pre....
78. Zwarte apecht, P.
PL 67,1. I(Unka )ood m.; 88&. 11, 111.
I. I (rep) oud w.
79. Groeae apecht, P. tIiri4U. - 48, f.l oud mma.; I. I M. I, 75. 11, 124,
(110\'811) wijfje.
211.
80. KleiDe puene lpeeht, P. - 49,1. l(linb) oud m.;
1,75.
- 1. I(rep)oudw.
81. Boate apecht, P ....... -50.1.l(rep)oudm.; . . . I, 75, 110.11.
I. I (liab) oud w.
124, lil.
-5I,jOllJ·
83. Jliddelate bonte apecbt. - 51, oud wijfje.
SW. I, 75.11,211.
P. . . . . .
84• KleiDe hoDte apecht, P. - 5S,I.I(rep)oad m.; 88. I. 75. IlO. 0,
...."..
124,111,_
1. 2{liab)oadw.
85. ar...............
86. Druihal.. J. I",.,.,m..
- 54.
• • 1,76,169,110.
11, 124, 111.

_co.

.,et•.

brIJ.,..

8"''',

_.

••

..
••

_tiu.

••
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BI.
N°.
81. KOEKOEKVOGBLS, OUOULI•
. . .ko." •• ,O__' •••
PI. 1'11'1, f. 1 (links) oud M. I, 76.11, 124.
88. Koekoek, O. CIIIIIWfII.
mann.: f. 2 (regta)
zeer jong mann.
-1'16, f. I oud wijfje:
f. 2 (boven) wijfje
in overgang.
92.

ROESTVOGELS, INSESSORES.

93. ZWALUWVOGELS, HIRUNDINBS.
94. Z.ala••• , BI__do.
96. Boerenzwaluw, H. nutÎctl. Pl. 1'17, oud.
97. Huilzwaluw , H. .rmcil. - 58, oud.
99.
100.
101.

Oeverzwaluw, H. riP,,"II. - 59, oud.

GI.....ala••D. O.".el....
Pl. 60, oud wijfje.
Gierzwalnw, O. "pUI.

lWaebt• •aID•••• O."r.....,....
Nachtzwaluw, O. euro- PI. 61, oud mann.
puw.
- 62, oud wijfje.
10&. KRUIPVOGELS , OBRTH14B.
107. BoolD.....lp..... Oer'.'•.
108. Boomkrnipertje, O• .111- PI. 63, oud mann.
• ilillm.
110. BOOlDkl.".... ,
110. Boomklever, S. cum. -64, oud.
102.
104.

lil'''•.

H. 1,64. 11, 120•
• 6. I, 64,157. IJ,

H.

.r.

120.
1,65,157,208.
IJ, 121, 208.
J, 65,208. 11,
121,208.

28- 1,65,157,208.
11, 121, 208.

8 •. 1,74,210.11,
124 •

83. 1,14,159,210.
11,124,211.

113. . .••t.rkeDI•••• , 'l'rOfl'fHI.'e•.
114. Win&erkoning, T. euro- PI. 65, oud.
"uw.

r •.

I, 73, 159. II,
123.

11&. WATERSPREBUWBN, OINCLI.
.....r ....ee••••• Ol.e'",
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118. Watenpreeuw, C. aglUl- PU6, f. 1 (regtt) oud,
zomerkleed; f. 2
tieu••
(links) jong.
- 67, oud, winterkleed.
119. ZANGERS, SYL YIdE.
120. Grasmassehea, lil."",••
123. Zwartkop, S. atriCtlpilltl. - 68, f.1 oud mann.; f. 2
(boven) oud w.
124. Tuinfluiter, S. Taortell8i•• -69, oud.

N°.

M. J, 72. 11, 1".

3 •. 1,67,158,208.
IJ, 121, 209.

38. 1,67,158,208.
11, 121, 289.

125. Gralmusch, S. cinerea.

-70, oud, zomerkleed.

127. Braamsluiper of Mole- -71, oud.
naartje, S, eurruCtl.
128. Boseh.a.prs, "'eedll'••
129. Bigelllijke b08cbzangera, Ficedula.
Pl. 72, oud.
131. Pluiter, F. ai6ilatri••
132. Piti8, F. trocAilu.

-73,oud.

134. Tjif-tjaf, F. rula.

-74,oud

Spotvogels, Hypolai •.
Spotvogel, F. Taypolaia. PI. 75, oud.
",."e. .
Blet.aDsers ,
Pl. 76, oud manD.
Karekiet, C. lurdiNa.
Kleine karekiet, O. arun- -77,oud.
dinocea.
144. Boach-rietzanger, O. pa- -78,oud.

136.
137.
139.
142.
143.

C.'.....

...

86. J, 66.

U, 121,

289.
I, 66,208.11,
121, 209,289.

41. J, 67,208. 11,

••
••

209,289•
I, 67. IJ, 121,
289.
I, 67.11,121,
209,289.

A2. 1,67.11,121.
U. 1,67,20t.
U. 1,68.
D. I, 68. 11,289.

lutm.
145. Rietzanger,O.phrtlflmitia. -79, oud.
147. Sprinkhaan-rietzanger, C. -80.
locutelltl.
149. Nachtegaal-rietzanger, O. - 81, oud maun.
luacinoide••

U. I, 68.
A,a_ 11, 209, 289.

af.
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150. lVaehte.aa.-.aDpn, LUBdol".
U.
152. Nachtegaal, L. lIueinia. Pl. 82, oud.
154. Gekraagde roodstaartje, - 83, f.l(boven)oud m.;
L. plaoenicwrll.
f. 2 oud wijfje.
156. Zwarte roodstaart, L. - 84,f. I(boven)oud m·l 60.
t",tiB.
f. 2 oud wijfj e.
61.
159. Roodborstje, L. rubecwla. - 85, oud mann.
160. Blaauwborstje, L.
86, f. 1 en 2 oude m. 62.
cica.
- 87, jong.
163. TAPUITEN, SdXIOOLdB.
Tapaltea ,
164. Eigenlijke tapuiten. P1.88, f. 1 (regtI) oudm. 63.
16&. Gewone tapuit, S. oman·
in den zomer; f. 2
t1ae.
(links) jong m. in
het najaar.
168. Blonde tapuit, S. "apa- - 89, oud m.,' zomerkl. 6 • •
zinG.
- 90, f.l (links) man. in
het najaar; f. 2
(regta) jong.
170. Grutapuiten.
170. Paapje, S. rIllJetra.
-91,f.l(regts)oudm.64.
in den zORler; f. 2
jongmann.
172. Roodbont-tapuit, S. ril· - 92, f. l(regts) oud m.; Ma.
wola.
f. 2 (links) j~ng.
174. PIEPERS, dNTHI.
Piepen, .t"'.UB.
176. Groote pieper, A. Ri·
-93, oud mann.in den 6r.
cAardii.
zOlDer.
178. Duinpieper,· d. campe,- ' - 94, f. 1 (regta) oud m. 68a •
tr;'.
in den zomer; f•. 2,
jong.
179. Oeverpieper,d.rupulri,. - 95, f. 1 zomerkleed; 66.
f. 2 (bov. >wlnterk.

..e.

,ue- -

I, 68. 11, 122.
I, 68, 209. 1I,
122.
I, 68. 11, 209,
289.
I, 69. JI,122.
I, 69.11, 122,
289.

""deel".

1.69,158,209.
11, 122,209.

11, 209, 289.

1,69,158.11,
122, 289.
I, UiS.II, 122,
209.

1,70.
11,210.

I, 69, 158. Il,
289.
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N°.
181. Graspieper, .t. prtJtlfllÜ. Pl. 96, f. l(regtl)zomer• .H. 1,69,11\8,".
kleed; f. 2 (linb)
11,122.
winterkleed.
184. Boompieper, .t. ",,6or/IUI. - 97, oud mann. in den 68. I, 70. JI,ll2,
zomer.
210.
185. KWIKSTAARTEN, MOT.tOILL.tB.
- .h"lket••l1ea, ••

,.eI"".

186. Gro nd·kwikstaarten.
187. Gele kwikstaart, M.jl/uJtI. PI. 98, oud mIDD.,zomer· 8l.. I, 70,209.11,
kleed.
122.
- 99, f. 1 (linkl) jong;
f. 2 (regts) win'er·
kleed.
192. Boomkwikstaarte n.
195. Kwikstaart ol witte kwik· - 100, mann., zomerkl. 68. I, 70, 11\8.11,
122.
staart, M. 1111111.
-101, f. lovergangakl.;
l. 2 (boven) jong•
I, 70. 11, 210.
197. Rouwkwikstaart, M. lillIG - 102, oud mann., zo·
luplwü ol M./uglllI';'.
merkleed.
198. Groote gele kwikstaart, -103, f.l (regtl)mann., . . . I, 209. 11,210.
M. ndplltlretl.
zomerkleed; f. 2
(links) jong.
200. LIJSTERS, TURDI.

••

LUetere, " ...." •••
204. Zwarte lijster, T. meruill. -104,f.l (regta)oodm. 88. I, 72, Hi9.1I,
123.
f.2 (links)oudw •
1,71,159,209.
206. Beftijster, T. torgtlll"". -105, f. 1 (bov.) oud m.
11, 123, 210,
f.2,jong.
289•
1,71,11\8,201.
208. Groote lijster, T. !Mei. -106,oud.
11, 122,210.
tIOf'III.
I, 71,158.11,
209. Kramsvogel, T. pilari8. -107,oud.
122,210•
I, 71,159.11,
211. Zanglijster, T. mtIIÏCflI. -108,oud.
123,210•

• r.

•••

...
...

.......
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N·.

212. Koperwiek, 7'. iliMu.

-109,oH.

U. 1,71. n,lu.

.....

21.... 219•
21S. Vale lija_. 7'. pal".,. -110,1. I oud, f. 2(bo.
1,71.
vaD) overgaDg.
21•. Siberiache lijder, 7'.,ui· - lil, oad manD.
. . . . 11,123,·2101.
rÎcUI.
-1~2, f. 1 (regta) 09erg~
f. 2 (liDka) JODg.
215. WIELEWALEN,ORIOLl.

lf'IelewaleD, .....,....
216.

Wielewaal, O. ,cIJ••.

218.

VLIEGENVANGERS,

Pl. liS, oud maDD.
-114, 1.1 (bov.)maDD.,
overgaDg; f. 2 w.

••

I, 72, 209. 11,
123.

MUSCIC~P~B.

Wllep... _pra, ....e.e.p••
220. Oraauwe vliegeDVlDger, PI.U5, oud maDD.
M. griaola.
221. Zwartgraauwe vliegeu. -116,1.1 (liDka)oud:m.
iD het voorjaar; I.
nDger, M. atricapilill.
2 (regts) JODg w.
in het DIjlar.
223. Witgebalade vliegeDvan. - 117, oud manD.
rer, M. eollarU of aiN-

2a.

aa.
at..

I, 66, 158. 11,
121,208.
1,66,158,208.
11,208.

I, 66. 11, 121,
209.

eoUü.
225.
228.

230.
2S2.

234.
235.

KLAAUWlERBN, L~N".

KlaaawtereD, ~......
Klapekster, L. ezcrWitor. PI.lt8,1.1 oud manD.;f. 28. 1,65, 158,208.
11,121,208.
2 (boveD) overg.
I, 66, 208. 11,
Roodkoppige klaauwler, - 119, I. I oud manD.; f.
288 •
2 (boveD) JODg.
L. "'/w.
I, 65, 158. U,
Graauwe klaauwier, L. - 120, f. 1 oud maDD.; f.
121,208.
eoUurio.
2 (boyeD) JODgW.
PESTVOGELS, ~MPBL1DBS.
Pes&••,el., ....p .....
Pl. 121, f. 1 oud m.; f. 2 101. I, 78. 160,
Pestvogel, ~. ,tm"IIlu.
210. 11, 125.
(bo,eu) oud w.

al.

••

to

Digitized by

Google

626
BI.
237.

N°.
BA.STAARDNA.CHTBGALEN, IICCEN7'ORB8.

B •••••rdD.ehte••leD, Aee"..'or.
Butaardnachtegul, 11. Pl. 122, oud mau.
"'9dw14ri1.
240. GOUDHA.A.m'JBS, REGULI.
238.

Goadb•••U_ •

....,•••

Goudhaantje, R. rit.· Pl. 123, I. 1 (bov)oud m.;
I. 2(liDb) oud w.;
tu.
f.3(regta)jong.
-124, f. 1 (boven) oud
243. Vuur·goudhaantje, R.
igraiupillu.
m.; f. 2 oud w.
244. MBEZEN, PIIRI.
Beese., p",..••
- 125, oud mann.
246. Koolmees, P.rfl4ior.
241.

U7. Pimpel, P. COfrIIlftI.
149. Zwarte me., P .•t....

- 126, oud mau.
- 127, oud mann.

250. Kuiflna., P. nt.tu.

- 128, oud IIIIDD.

(bovea,)o,er.....

- 131. jOlll.

tu. Baudmauetje, P• ...... -132.f. 1 ... 1Il.;f. 2
(_811) jas.
- 131, _ wijfje.

151. IJSVOGELS. ALCBDINE8.
Ua.........,,....,
P1.1S4, _ _ •
159- IJlT" ,.J.• .....

111.

sca""t uJl.S.

209. 11,123-

wa.

1,73.11,123,
211.

WA. I. 78, 109.
11,211.

r6.

I, 73, 159,
209. 11, 113.
1,7'.11,123.
1,73, ut,
209. 11, lIS,
211.
W8. I, 7', Irtl,
209.11, us.
I, 73, IS9,
209. 11, 123.
I. 7', lD,
210. D, 124,
2U.
8L ',74,151,
210.11.0..

r•.
wr.

ISl. ZwutItopma. , P. pa- -129, oad IIIIDD.
1uIrV.
254. Staartma., P. f:CtI6tu. - 130, f. 1 ow m.; f. 2

aiftII.

Wl.. 1,72,159,

re.

••

...

I, 76, 15t,
210. 11, 124,
211, _ .

COUClS.
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8eha..reI. .n,
262. Scharrelaar, O. garru •• PI. 135, oud mann.
263. KRAAIVOGELS, OORVIN.A.E.,
265. Ba.eD, Cere•••
265. Raaf, O.

CO,.".

100·. 11,212-

PI. 136.

267. Kraai, O. _ _•

-137.

268. Bonte kraai, O. CfYI'fIÎ3r.
269. Roek, O. frugiJefJfll.

-138.
-139,f. 1 (link,) oud
in het voorj aari
f. 2 (regtl) jong
in het najaar.
-140, oud.

271. Kaauw, O. 1II00000u••

N°.

e•.

J,76.1I,124,
212.
M. I, 77, 160.
IJ,124.
N. I, 77. 11, 124.
M. I, 77, 160.
210. JI, 124,
212.

er.

I,~77,

210.

11,124.
273.
273.

Ekaten. P'e..
Ekster, P.' tHmÏI of Cbr- -141,oud.
"" pica.

215. lV.teDk..ab.... Iruel",.,....
276. Notenkraker, N. tJf.JJ7Io- Pl. 142, oud.

tI"t"cter.
277. aaaUeD, 6,.,.,...,•••
278. Vlaamsche gaai, G. glim- -143.
4tlriu.
ROPPEN, UPUP.A.B.
DoppeD, fJp.,..
281. Rop, U. fI'OP"

••
••

I, 77. 11,
124.
I, 77, 210.
11, 124, 212.

1.00. I, 78, 160,
210. 11, 124,
212.

280.

- 144, f. 1 (rep) en 2
(links) oud.

288. SPREEuvrvOGELS, STURNL
283. 8preeawea, . ,.......
284. Spreeuw, S. wlglllril.

PI. 145, f. I (boven) oud
in den zomer; f.
2 jong.
- 146, overpngakleed.

eI.

I, 76, 159,
210. 11, 124,
211, 290.

In.

I, 78, 160,
210. 11, 125,
212.
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1loIéIpreeaw,

s. .......

N°.
PL 147, f. 1 joIIr.f.t(1Jo.. ...... n,1I2.
yea)oad.

289• LBBUWBJUnBN. ~UD~E.
. . . . .erlkka .........
'292. Leeu1Fen1t, L ......... Pl. 14S. oacL

1 _ J,78.U,I25,
212.

186. I, 7S, 180,

294. Boomteea1Fen1t, .Aa ",.. -149,0ad.
6on4.
295. Bergteeuwerik.

~. /IJ.

pam..

,..

297. Kailleeuwerik,

~.

211. 11, 125,
212.
- 150. oad iD c1ea lOm. 1M. 1, 79.

rit.. -151. oud.

1M. 1.78,211. U,

-152,jong.

125.212.

298. GORZBN,BJlBBB1Za.
IJ.....D,B..~.
302. Graaawe .... B. railiIIritI. -U3.oud.

122. I,SI,16LII.

126, 213.
303. Gele pra, B. citnulltJ. - 154, f. 1 oud mann.; 12&. I. 81. 161.
t 2 oud wijfje.
211.11, ua,
213.
305. Ortolaan. B • .forllll4u. - 155, f.l(regta)oudm.. 12&. I, SI. liL
f. 2 (linka) oud w.
11, 126, lla.
-156, f.l oud mann.;f. 1U&. U, lil. 190.
ao7. Clrlgon, B. eirJu.
2 (bonn) wijfje.
-157,oud.
309~ Dwergpra , B. puil"'.
128. 1,81.
310. Rietgon of rietmaach, -158,f. 1 (bonn)._ 1.26. I,8!,211.U,
m. in den lOm.;
126.
B. ICAoetaIelu.
f.2wijfje.
31S. Sneeuwgon , B. niNliI. - Ui9, f. 1 (linka) oud 121. I. 81. 1.61.
m. in den zom.;
111.11.111.
f. 2 (regta)
11.1.
S16. Illgon. B.ltIppota••
- 160. f. 1 (regta) oud
m. in den som.;
f. 2 (links}jong.
IIUSCHVOGBLS. p ~SSBBB& .

je.,.

au.
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317. .lwke..............
320. HoÎlmlllCh of mlllCh, F. Pl. 181, f. 1 oud mann.; f. 116. 1.80. 11.125.
(p __) ....tiCfJ.

2 (boven) wijfje.
323. RiDgmuach, F. (P__) - 162. f. l(linka)oud m.l
_teu.
f. 2 (rep) JODg.
325. Rotamuach, F. (p..,,-) Pl. 163, f. 1 oud m.; f.2
(boven) JODg m.
pttronÜl.
327. GroellliDg, I. dloriI. - 164, f. I(OOv.) oud m.;
f. 2 , oud wijfje.
-165, f.l(bov.)oudm.;
329. Vink, F. eotltlJl.
f. 2 , oud wijfje.

UI. B:eep,

~

337.

llr. 1,80.

I".

I,

79, 160.
11,125,213.
1,79,160,211.
11, 125.212,
290.
I, 79, 160.
11. 125,213-

lor.

-ti,ln.,il1& - 166, f. 1 (boven) oud 108.

m. ID den lOm.;
f. 2, wijfje.
383. DiItelvink, F. _ _lil. - 167, oud maDD.

335. Sijlje, P.

118. 1.80.11.125.

1pÎ"".

B:D8utje, F. Ctnlll/lJiu.

339. Pratertje, F. _MI...
340. BarmlUlje, F. lill4lf'Ïll.

- 168,.f. l(bov.) oud m.l
f. 2, wijfje.
- 169, f. 1 oud mann.:
f. 2 (bov.) wijfje.
- 170, f. 1 olld manD.:
1.2 (bov.) wijfje.
- 171, I. I (bov.) oud m.;
1.2 wijfje.

34•• "ppel"laka, (Joeeo',.,.••• , •••
343. Appelvink, O. wlgri. Pl. 172, f. 1(bov.) oud m.:
1.1 joug.
345. 8 ••d"lak.. , r,,"':••,•.
346. Goudvink, P. wlgri. Pl. 173, fl.(JiDka)oud m.:
f.2 (rep) OK w.
347. s:Ieine goudvink, P. w,. - 174, oud mann.

lIS. I. 80, 160,
211. 11, 125,
2l3.
I, 80, 211.
11. 125, 213.
I. 79, 160,
211. 11, 125.
1.79.11.125.

11&.
110.
111.

112. 1,79. II, 115,
213-

118. 1,80,160,

11•.

211. IJ,1I5,
213.
1,81,2U.U,
116,1113-

,.,v 1IIÏIIGr.
848. ......ltek.k... &od4I.
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350. Groote kruisbek, L. pi- Pl. 175, f. I oud mann.;
tyoplittaCUl.
f. 2 (bov.) oud w.
351. Kruisbek, L. Cflmro.lra. - 176, f. I oud mann.;
f. 2 (bov.) mann.
in overgang.
-177, f. I oud wijfje.;
1.2 jong mann.
353. Witbandige kruisbek, L. -178,I.l(Unks) oud m.;
bifamala.
f. 2 (rep) jong.
353. BOENDERVOGELS , G.ALLINAE.
355. PATRIJZEN, PERDIOE8.
PatrUsea, Perdl••
357. Patrijs, P. cinerea.
PI 179, f. I (linkl) oud m.;
1.2 (rep) oud w.
360. Kwartel, P. coturni..
- 180, f. I (links) oud m.
in den zomer; 1.2
(rep) wijfje.
362. RUIGPOOTHOENDERS, TE'f'R.40NES.
RallPoothoeaden, 2'elr_
365. Korhoen, T. tetri&.
PI. 181, oud mann.
-182, oud wijfje.
367. DUIVEN, COLUJlB.lE.
Dal"ea, (Jol..."".
369. Woud- of Houtduif, C. -183, oud mann.
pal_lfIhu.
370. Kleine boschduif,O.-. -184, oud maDla.
372. Tortelduif, O. IfIrlflr.
- 185, I. 1 oud m.; I. 2
(boven) jong.
373. MOERASVOGELS, GR.ALL.ATORES.
374. RBIGERVOGELS, .4RDE.4B.
375. Belpn. Ard_
376. Blaauwe reiger, .4. ei- PI 186, oud.
IIWH.
-187,joug.
378. Purperreiger ol roode rei- - 188, oud maan.
ger, .4,.,.. PfI'7I'Jft.
-189,jong.
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1l.... 1,211.11,11&,
290.

IM. I, 81, 160,
2U. II, 116,
213-

121. I, 81.

ID. I, 83. 111.

1aa.

11,126.
1,83.11, lil&.

l.D. I, 83. U,
116.

128. I, 82, 211.
11, 126, 214.
1,82, 211.
l.• • I, 82, liJ.
11,126.

I.n.

90. U,
117.
IrL 1,90, JIJ.

Ir•. I,

II, 117.

Google
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N°.
380. Groote zilverreiser , .11. Pl. 190, oud mlJ1Jl. inden
JI,216 •
. al/Ja.
zomer.
Irl·. 11,127.
381. Kleine zilverreiser , .11. -191, prachtkleed.

1,..

g",.%~tta.

382. Balreiser, .11. COfIIIIIta.
383. Kwak, .11. ",cticoru.
38&. Roerdomp, .11.

rt~1larV.

-192, oud.
-193, oud mano.
-194,jong.
-196, oud mlJ1Jl.

1r6. 1,91.
1r2. 1,90,213.
11,128.

1 r3. I, 90. 11,
128, 216.

1 rA. I, 91. 11,

387. Woudaapje, .11....imlta. - 196, oud mann.
-197, jons mann.
389. Lepelaarl,
390. Lepelaar, P. kucoroditJ. - \98, oud.
39S. hUnaar. , C'eoRIa.
393. Ooijevaar, O. alba.
-199, oud.

1r•• I, 91, 213.

39&. Zwarte ooUevaar, O. m-

1rr. I, 91, 162,

P,.'.,••.

290.

180. 1,92. n,128.

11, 128, 216.

-

200, oud mann.

..1.... ,

2U•• II,128.

gra.

396.
661••
397. Ibis, 1.lalciulllu.
399.
400.
401.
403.
405.
406.
407.
408.
409.

- 201, oud.
-202,jons·
LOOPVOGELS, OURSOBES.
TrappeD, OH••
Groote trap, O. tarda. PI. 203, oud m. in den z.
- 204, oud wijfje.
Kleine trap, O. tetrfJI. - 205, ond m. in den z.
- 206, wijfje.
Aziatische kraagtrap, O. - 207, oud mlJ1Jletje.
MacrfW4li·.
BeDYOaal., Cur........
Ren,osel, 0. europtlftll. PL 208, f. 1 (regta) oud.
f. 2 (links) jons.
arleleD,O.'''_......
Griel, O. cnpitaJII.
-209, oud.
- 210, zeer Jons.

1r8. 1,91, 11,
128.

IH. I, 83, 161,
212. 11, S14.
136. I, 84, 212.
11,.214.
IH·.I,21S.

1a.

1,84.

13r. I, 84. II,
S14.
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Google

BI.
N·.
410. Plm..... C1~...
412. Goudplevier, C.
PI. 211, f.1 (liuu) oad m. 138.
of ..,.tu.
ba deR zomer; f.
2 (rep)joag m.
ba hec najaar.
414- MoriaelpJevi.. , C• ..ori· -SlJ,f.1(liab)oadm. 188ullu.
iD dea zomer; f.
Sjoug.
41ft. Boutbekplevier • O. iiII- - S13, f.1 (regts) oud in 1&1.
deR zomer; f. 2
(liau) JODg.
416. KleiDe plevier, O.
- 214, f. 1 (liDks}oud ia
deu 110mer; f. S
(rep) jonl'
417. StraDdplevier , C.
- SIft, f.l (links) oud ia 1 _
tiIm...
den zomer; f. S
(rep) jong.
419- K1e...lte., ....." •••
4S0. Kievit, Y. rit"tu.
.ID.
-SI6,oud.

,z.rtiali,

'""la.

_aor.

ua.

CG"-

1,8(,161,

lUJ.II, U6.

I. M.
S90.

n,

I, 8ft, 161,
S12. 11, 116,
S14,290.
I, 8L

I, U, 161.

I.JI5.lI,li6,

S14.
-1I17,f. I (Iinu) oad 1&&. I,8ft.II,SU
rola.
in dea zomer; f. S
(rep) jong ia
dea winter.
4S3. Steealoopen, ""..".., ...
4SI. Goadkievit, Y. 'pat,,-

423. Steealooper, S. i"terprll. PI. SI8, f. 1 (links) oud 1&6. 1,85,161.
ia den zomer; f.a
(rep) jong.
424. Seholektten, ......
Pl. 219, f. I, oud; f. 2 1&8. I,86,aIBJI,
42ft. Scholekster, H.
(linu)joDg; f.3
126,214.
kpr.
(rep) zeer jong.
427. SNIPVOGELS , SCOLOPJiOBS.
428. S.l"e., 1Ieo101'1I:IC.

01',.,,-

1."••.
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BI.
429. Houtsnip, S. J'tUtictda.

Pl. 220.

431. Poelsnip, S. major.

-221.

433. Watersnip, S. gaUI'nago. -222.
435.

Bokje, S. gallinula.

436.
437.

Gratto's, Erf.......
Grutto, L. aegocepliala.

440.

Rosse grutto, L. "'fa.

-223.

I..t.

I, 86, 161,
212. lI, 126,
214.
1.8. I, 86. II,127,
214.
1.9. I, 86. II,127,
214.
160. I, 86, 161,
212. II, 127.

- 224, f. 1 oud m., zo· 1.61. 1,87.11,127,
merkleed; f. 2
214.
(regts) zeer jong.
- 225, f. 1 (regts) oud
w., zomerkleed; f.
2 (links) oud w.,
winterkleed.
- 226,f.l(links)mann., 162. I, 87, 162.
zomerkleed; f. 2
II, 214.
(regts)w., winterkleed.

441.

8traDdloopers, 'I'r'RII•.
Kanoet.strsndlooper, T. Pl. 227, oud, zomerkleed.
- 228, f. 1 (regt&) wincan,,"".
terkleed; f. 2
(links) jong.
443. Paarse strandlooper, T. - 229, f.l (links) zomer·
terkleed ; f. 2
maritima.
(regtB) winterkl.
444. Krombek·strandlooper, -230,f. 1 (regt!) zo·
merkleed ; f. 2
T. n6arguata.
(links) winterk!.
445. Bonte strandlooper, T. - 231, f.l (regts)zomerkleed; f. 2 (links)
cincl",.
winterkleed.
442.

163. I,87.II,215.

16<&. 1,87.11,215.

166. 1,87.11,215.

168. 1.87.11,127,
215,290.
ti
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446.
447.

Nt"
Kleine bonte atrandloo· PI. 232, zomerkleed.
per t • cifBc&'U8 miit,t,".
Kleine strandlooper, T. - 233, f. 1 zomerkleed;

44d,

451.

290,

ULO. E, EB.

f, 2 (bfBfBen) win.

minfB#fB.
44B,

1.6'. 1,8B,162.n,

ciCtrkleiCd
Kleinste atnndlooper, T. - 234, i.l (links) zomer· 168-.
iCleed
winterkleed.
23~t,
IlJllJl.
Dri"z,iCrtnig,r rcrandl""ITfer,
T. arenaria.
kleed; f. 2 (regts)
tcintertki,ted.
Kemphaan, T. pugnaz. - 236, f.1-6 oude m.I....
231, mcd w" comerkl.
23B, f.ljong mann.;
2 (boven)m., win·
tecklect,' '

453.
4M,

Fr.Djepooten, Ph.'.rop••.
Rosre franjeITfoot, IT,fo23ITf,
liea"," of rufe,ceru.
kleed; f. 2 (links)

455.
45ITf,

Ocverloopcrs,Aeff"••
Oevr:tlooper oi (kemone

IJ, 215.

ITfB,16d,H,
215.
I, S8,2HIT,
127,215

mintetITfkr:ed.
24ü, t.mdin,lel't zomet.

181. I, ITfS, 162,11,

oeverlooper,A.hgpfJleuCOl.

457,
45±3.

459.

Balik"rs,

TOt.nm ••

€s€s.II,l2Ic,
1 (reITf',c)zomr:t', I.ITftlJl.
kleed; i. 2 (links)
290.
mintetü, i"ed.
Groenpootige ruiter, T. -242,f.,I(links)zomer- 18& 1,89,162.11,
gloff,ff,t±3,
€sleed;
Hi :215,l2üi.
winterkleed.
243, 1(rei'ttt)zomm', I.~:!'.
€s9,
kleed; f. 2 (links)
21".11,
290,
minteckl"ed.
244, ;stier
1.... I1, 127, 216.
-245,ond.
ZWtte1ke ruit"!,, T. j±3ftC'U8.

241,

Digiti
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463. Boacbruiler, T. glareola. Pl. 146, oud.

N°.

186. 1,89.11,127,
215.

464. Wal,ea, W...e .......
465. Wulp of Groote wulp, N. - 247, oud.

arfl""'••
467. Regenwulp of Kleine
- 148, oud wüfj e.
wulp,N. p1iaeopul.
468. Dunbekwulp of Gevlekte - S49, oud mannetje.
wulp, N. tenuirollrü.
469. KlalleD,
470. Kluit, R. IIWHletta.
PI. 250, oud mannetje.

181'. I, 89, 162,
S13.II, 127,
216.
188. 1,90.11,127,
216,290.
188-. 11,216.

.eeu"'.....,.....

I • . 1,90,162.
11,216,290.

471. RALVOGELS,R.4LL.4E.
472.
473.

((oetea, F ..lle...

475.
476.

Waterho.aderB, " .." ....., ...

480.

JCwartelkoning, C. pra·
t_il.

Meerkoet, F. alra.

- 251, f. 1 (rep) oud; 181. 1,92.11,128,
f. 2 (links) jong.
216.

Waterhoentje, G. chlo- PI. 252, oud mann.
182. I, 92, 213.
11, 128.
roptll.
- 253, f. 1 (links) vol·
wassen jong; f. 2
(rep) zeer jong.
478. Porceleinhoentje, G.por- - 254, oud mann.
183. I, 92,213.
za_.
11,128',217,
291.
479. Kleinste waterhoen, G. -Sli5,f. 1 (regte) oud; 183-. 11, 217.
Baillonii.
f. la (links) jong.

Ilwartelkoalapa, Crez.
Pl. 256, f. 1 (lint.) zomerkleed ; f. la
(regts) jong.

IN. I, 92, 162,

- 257, oud.

186. I, 93, 163,

213. IJ, 128.

WatenaOe....." ....
482.

Waterral, R.llqtlalicru.

21 S, 11, 128,
217, 291.
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48&. Knau of Knauvosd , G. PI. 258, oad.

I, 91, 213.
2&&9.

487. WATERVOGELS, NA TA TORES.
&9&98. DlJ1.ä.&9OGDLS. [JBINDTO~&9ES.
489. "lk.'5, AI....
&9&99. Dapesaa"wuiken, NOT",e . .
&9&90. &9apegsdiduiker, 11. ar~ PL 260, f 1 oud; f. 2(00. 188. J, 94, 163.
etieru.
veD) JODg.
ll2.
lkee, 44e ...
-láEl, f. (rIO"iiUl) Del; I~
lEáE,
492. Alk, 4. ttll'da.
f" 2 (links)jODl"
214. n, 128"
493. KleiDe alk, 4. alh.
-4i4i2.f.
1.9r. L94, 163.ll,
f"
E28.
4i4i4. áEee4ieetee, Ueia.
- 263, f. 1 (regta) oud in I.M. I, 94, 163.n,
495. Zeekoet, U tTfJ/Û"
dr,,, zo"'rr;
2
z18.
496.

(liDks) JODS'
Bastaard·zee4ioet, lf.troUG - zl4, ouz in zen zomer.

I!!6. W,9".

feuropWOUJb"f4.

497.

Groote zeekoet, U. B",,,, - 265, oud mIDD. in den
i6ofofffer.
Zeed.lkers, CoiJl.b•••
ffJsd,,3Wer,
glarialU" - ze6, O"Z.
Parelduiker, C. tlTeticru. - 267, oud.
- "<s8, jrmg.
Roodkeelige zeeduiker of - 269, oud.
,kuik,·,r, C. rNf:mtN",,"",i6"
Dalkers, Pod.ee"•.
-z70,f_ (li"N) o"z;
zuut,
emIftal'ff.
f. 2 (regta) JODg.
Doodz"lûUEi P. ?1Ilwi· - zn, f.
collU.
f. 2 (links) JODg.
Duif,E"îker,
_""ItU" - ziB, f.
oeli;
f. 2 (rep) JODg.

Nw3.

9~, ~63.

i6iehli_

497.
~z9.

500.
502.
503.
f,fb5.
fIn.

ii8.

Digi

j

.!tNI.·
21:%_
1.81.. I, 93, 163.
182. J,94.ILIlI8,

D88.

1,93"zk3.D.
128, 217.
DNr. "E,93 3?:,217.
DN8.

by

,Ol

"E, 93.ITK.IN~
217.

~l(
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509. Geoorde fuut. P. tJIlMtu. PI. 273,1. 1 (rep) oud; 188. 1,93.11.127.
f. 2 (links) jong.
-274, f. 1 (rep) oud; 1_. 1,93.11,128,
SlO. Dodaan, P. minor.
f.2 (links) jong;
217.
I. 3 (in het mid·
den) zeer jong.
511. EENDVOGELS • .tN.tTES.
513. a ••••• , AH......
Sl4. Wilde ganl. .t. cÎIIfNIII. PI. 275, ond mann.
Sl6.

517.
518.

519.
520.
521.

I".

1,95.11,128,
218.
- 276, f. 1 (regts) m.; 200. 1,95,214.11,
Rietganl, .t. Hgeltml.
128,218.
1.2 (links) wijfje.
- 277 ,jonge mann.
KleiIIe rietgalll, .t. bra· - 278, oude mann.
201. 1,95.
- 279, jong wijfje.
clagrA1J'At:"".
Kolgani, .t. Cllbvr-. - 280, olld m. in den z. 202. 1,95.11,129.
- 281, jong wijfje.
- 282, oud mann. in het 203. 1,95.
najaar.
Dwergganl , .t. mi".tu. - 283, f. l(regtl)ond m.; 204. 1,95.
f. 2 (Unks)ond w.
Brandgani• .4.. leI«:opIÛ. -284,oud.
2M. 1,95,214.11,
129.
Roodhatagans of l'Qj)dhall, -285,ond•
201. 1,96.

.t. ,..jIcoUi,.
522. Rotgans, .t. berrtiela.

- 286,oud.

206. 1,95,163,214.
11, 129, 218.

523. Canadagana, .t. CCIIIIIdeIl- -287,ond.
N.
524. • W.D••• C"•••••
525. Zwaan, C. olor.
- 288, oud mann.
- 289,jong.
526. Wilde zwaan, C. fIItUIèIu. - 290, olld malln.
_ 291, jong wijfje.

208. 1,96.

...

210-. 11,218.
I,96,214.Jl,
129,218.
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527. Kleine ZWbn, C. mi_.

N·.

PI. 292, oud manD.
- 293, oud wijfje.

528. Be.de., ......
529. Zwe_• •dea.
531. Wilde eend, Á. oo.tw.

- 294, f.l(linb)mann.,
prachtkleed: f. 2
(regta) oud w.
- 295,f.1 (linkl) manD.,
533. Slobeend, Á. elgpellt/l.
prachtkleed: f. 2
(rep) oud w.
535. Wintertaling, Á. cret:C/I. - 296, f.l(linb)mann.,
prachtkleed: f. 2
(regta) oud w.
537. Zomertaling, A. fJVI!f'Va· - 297, f.l(rep)mann.,
prachtkleed: f. 2
dula.
(linb) oud w.
- 298, maUD. pracht538. Smient, Á. ptmelope.
kleed.
- 299, f. 1 (regts) mann.
in overgang; f. 2
(links) oud w.
540. Krakeend, Á.ltrepef'/I.
- 300, f.l (regta)mann.,
prachtkleed; f. 2
(links) oud w.
542. Pijll.rt, Á. aeut/l.
- 301, m., prachtkleed.
- 302, wijfje.
543. Bergeend, Á. ladtmta.
- 303, m., prachtkleed.
- 304, wijfje.
546. Balkeea....
548. Eidereend, Á. molhilim/l. - 305, m., prachtkl~d.
- 306, oud wijfje.
550. Zwarte zeeëend,.L fIigrtr. - 307, f.l (regts) mann.,
prachtkleed; f. II
(linb) jong.

210. 1,96.11,129.

211. 1,96,214.11,
129.

21r. 1,97.11,119,
118.

212. 1,96.11,129,
218,291.

21a. 1,96.11,129,
291.

21&. 1,97,214.11,
129,218.

218. 1,97,214.11,
129,218.

21a. I, 97,214.",
129,218.

218- J,97,2U.II,
129,219.

....

21•. 1,97.

Digitized by
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552" Grûûte zzeëend, .J"ftuea" Pl. 308" f.l(regta )mann.,
pracbl1z1ef:l1, f.
(tinkf:) jOf:l1"
- 309, f.I (regts)mann.,
553. IJseend, 4. g14cialiB.
é'ra,CKll,"'."'''f f"
(linkf:) jong"
- 310, mann. in over·
1':;;ng"
555" Brilduiker,.J" cla;;"bula" - 31t f.l(regts) mann.,
pracbtkle"fl; f.
557.

558.

559.

h61.

563.

:b64"
2'66.

Kuifeend, 4 •./uligula.

- 312, f. I (regts ) mann.,
ûrac1éif:kle;;11; f.
(linkf:) wijfje.
Toppereend, 4. marila.
- 313, f.1 (links) mann.,
:ç;rach{;klef:h; t
(regts) wijfje.
Tafeleend, .J./erina.
- 314, 1 (flnks) man;;.,
lfrachtkler;,,; f.
(regts) wijfje.
W1toogf,;;nd,
nyr:fca.
- h15, 1(négts)mamf,
lifrachtkleed; f, 2
(links) wijfje.
- hl6, f'f'f.,.:ç;fachthleef',
- 317, oud wijfje.
Zaagbekken, .ergu••
GKll'f'te
me'f'" PL 318, m' I 2'"achtblellcL
- 319, oud wijfje.
gt"lItr.
Mi2'del;;{;" zggbûk,
-:'320,
Yf"achtklee","
It'f''f'ato,,""

667.

Nonnetje, Mtrfl'll al1Iefffffl8.

668.

No"

221.. 1,98.11,218.

222. 1,98.11,'218,
f:9L

223. 1,98,214.11,
129,1':19"

22&. 1,98,214.11,
129,1':19,

226. 1,98,163.11,
'2Ih"

éif:hl8. 1,9h,16h. KI,
21f>"

hlhlr. I,

11:119,

29 L

hlhll a , I,2Iû,1I"h19.

hlhl8.

I,
16L,II,
129.
lI,l",9,
219"

-321,f.l(regts)manD.,
:ç;racLtkle;;f%.
f.2(links)W\jfje.

PE,LLIKAANVOGELS, PBLBCéif:NI.

230. 1,99,214.11,
12",,2Ih,

MO
BI.
671. Jan van Gent, .'a lHu- Pl. 322, ood mann.
• a/l4.
- 323, jong.
672. Aalscholvers. P""'aeroeora1l:.
574. Aalscholver, P. carlJo. PI. 3i4, mann., prachUd.
- 325, mann., winterkl.
576. Groote aalscholver, P. - 326, jong wijfje.
car/Jo major.
576. Gekuifde aalscholver, P. - 327, mann., prachtkl.
gracuhu.
-828,jong.
577. MEEUWVOGELS , LÁ.RIN..lE.
579. Stormvogels. Procellar'a.
579. Eigenlijke stormvogels, Procellaria.
580. Noordsche stormvogel, Pl. 329, oud.
P. glacialill.
581. Z wa 10 wstorm vogels, Tlia la"itlroma.
582. Stormvogeltje , T. pela- PI. 330, ood.
gico.
583. Vale stormvogeltje, T. - 331, oud mann.
Leacliii.
584. Pijlstormvogels, Puffin" ••
684. Noordsche pijlstormvo- Pl. 332, oud mann.
gel, P. arcticull.
585. Kleine pijlstormvogel, P. -333,ood.
olJ.cu",".
586. .IagerB • Lestr's.
587. Groote Jager, L. catar- -334,ood.
roete•.
588. Middelste Jager, L. po· - 335, f. 1 (links) oud.
f. 2 (rep) zwarte
marina.
verscheidenheid.
Pl. 886, f. 1 (rep) in den
overgang; f. 2
(links) jong.
589. Kleine jager, L.paranla. - 337, f,' 1, oud; f. 2
(achter) vench.

Ne.

2aa. I,99.II,ISIt,
219•

231. 1,99,214.11,
130~

219.

231•. 11,219.
232. 1,99.

2.8. I, 102. 11,
220.

262. 1,102.
262-. 11,220.

260. 1,102.

261. 1,102.

263. I, 103. 11,
220,291.

2W. 1,108,215.
11,180,220.

266. 1,103.

-.'It.
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590. Kleinlte jager, L. cep"'. Pl. 338, QUd.
- 339, f. 1 (regb) in den
overgang; f. 2
(lino) joug.
591. lIeellwell, ..___ •
593. Zeemeeuwen.
594. Burgemeelter, L.glIlIlCU. - 340, oud wijfje.
- 341, jong mann.
595. Kleine burgemeeater, L. - 342, wijfje, in den
Il!Ucopttlf'1U.
overgang.
596. Mantelmeeuw, L. Illl1ri· - 343, oud wijfje.
IIU.
- 344, jong mann.
597. Kleine mantelmeeuw, L. - 345, oud mann.
- 346, jong wijfje.
fucu.
598. Zilvermeeuw, L. twgtm· - 347, oud wijfje.
tIllUI.
- 348, jong mann.
599. Kleine zeemeeuw, L. CII' - 349, f.l(links)oudw.;
f. 2 (regts) mann.
IIU.
overgang.
599. Drieteenige meeuw, L. - 350, oud mann.
lridllctylru.
- 351, f. 1 (linka)in den
overgang.
f. 2 (regts) jong.
601. Kapmeeuwen.
602. Kokmeeuw, L. ridibu,,· - 352, m. zomerkleed.
du.
- 353, f. 1 w. winterkl.;
f. 2 (boven) jong.
604. Kleine kokmeeuw, L. CII' - 354, f. 1 (regts) m. zo·
merk!.; f, 2(links)
pÏ6trlltu.
w. winterkleed.
604. Dwergmeeuw, L. mailtI. - 355, m. zomerkleed.
- 356,f.l(regts)w. win·
lUI.
terkl.; f. 2 (linkl)
jong mann.
605. Zee.walawa, M,.,..".

N°.

266&. n,220.

288. 1,100.

S8&. I, 100. 11,
130,219.

286. I,IOO.lI,
219.

288. I, 100, 164.
\1,130,219.

23f. I, 100.

n,

130,219,291.

289. I,IOO.ll,
130,219.

2H. 1,100.

S~Il.

I, 101.

2to2. 1,101.

Digitized
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606. Eigenlijke zeezwaluwen.
608. Viacbdiefje, S. Airlcndo. PI. 357, f. l(links)zomer- 2&6. I, lOl, 21&,
kl.;f.2(regtl)jong. '
11,130.
610. Dwerg-zeezwaluw, S. mi., - 358, zomerkleed.
. . . I, 101. 11,
,."tll.
130.
611. Groote zeezwaluw,S. elm- - 359, f. 1 zomerkleed; at.&. I, 101. n,
tiaea.
f. 2 (boven) jong.
130, 220.
612. Reus.zeezwaluw, S. etII- - 360, f. l(regts) zomer- 2&a. 1,101.
pia.
kleed; f. 2 (links)
winterkleed.
613. Lacb-zeezwaluw, S, all- -361,f.l(links)m.,lo- 2&f. 1,102.
glicII.
merkI.; f. 2(regtl)
jong.
614. Moeras-zeezwaluwen.
615. Zwarte zeezwaluw, S. Pl. 862. f. 1 (regts) m., 2&8. I, 102. 11,
mgra.
zomerkleed; f. 2
130.
(linke) jong.
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AtPHABETISCHE BLADWIJZER .

.A.
Blada.

Aaksler (Bonte
(Spaansche .
Aalschol ver
(Chineesche
(Gekuifde.
(Groote .
Aalscholvers .
569,
Aardzwaluw .
Aasgieren.
Acanthis linaria .
Hollbölli
Accentor
alpinus.
altaïcus.
modularis .
montanellus
rubidus.
Temminckii
Accipiter

.

'!73.
~78.

574.
575.
576.
576.
57'!.
99.
57.
Mi.

342.
237.
238.
238.
238.
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557. Kite .
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Limosa hudsonica
melanura
Meyeri .
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21 ....
Tringa ochropus, • "'62,463. Turdus chrysolaus.
cyaneus .
201.
platyrhyncha.
442.
...51.
daulias •
• 214•
pugnax. .
eunomus.
• 202.
pusilla, Meijer en W. 447.
fuscatus • • • 202.
, Bechst.
448.
Heini.
• 202.
442.
pygmaea, Lath.
Hodgsonü. • • 208 •
, Cuv. • 446.
446.
iliacus, Linn..
212.
Sehintzii.
...21.
- , Naum. • 213.
squatarola .
444.
subarquata . •
ilias. ••
212.
448.
Temminckii .
junco. ••
142.
420.
vanellus. . •
leucocillus •
214.
446.
variabilis . • •
meruIa ••
204.
114.
Troglodytes europaeus.
migratorius
203.
-203.
74, 75.
Trogon • •
minor • .
557.
Tufte.d Duck.
musicus. •
211.
436.
Tuilen. •
mustelinus •
203.
Tuinekster. .
• 228.
•
215.
mutabilis .
124.
Tuinfluiter •
Naumannii,
202.
Tuinvalk (Blaauwe .
228.
214.
obscurlls
(Roode. •
232.
203.
olivaceus •
337.
Tukker. . . . . •
pallens • ,
2t3.
Turdus. • . . .
200.
pallidus, Temm .. 214.
arundinaceus •
142.
, Gmelin. 2t4,
202.
atrigularis. .
pilaris .
209.
atrocyaneus.· .
215.
roseus •
286.
aureus. •
202.
ruficollis
202.
215.
auroreus • •
saxatilis.
201.
202.
Bechsteinii .
214.
Seiffertitzii .
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TUMus sibiricus
S()litarius
. torquatus
varius, PaU.
- , Horsf.
viscivorus •
Wemeri.
Whitei.
Wilsonii
Tureluur.
Tum-Stone
Tumix sylvatica.
andalusica
Turteltaube
Turtle .
Turtur auritus
Tuter .
Tuut
Tuutling •

..

.

.

·
·
·

214.
203.
206.
202.
202.
208.
214.
202.
293.
46f.
423.
356.
356.
372.
372.
372.
465.
461.
461.

IJ.

Uhu
Uil (Hoorn
Uilen
Uilenkop
U1ula
Upupa .
epops.
Uragus.

70.
70.
60.
429.
62.
280.
28f.
318.

Uria
alle .
arra •
Bninnichii •
unicolor •
carbo ·
Francsii.
grylle ·
lacrymans
lomvia
Mandtii.
minor
rhingvia
troile, Temm..
- , Brünn••
leucophthalmos
unicolor
Urinatores.

.

·

49.t..
493.
497 •
497.
497.
495.
497.
495.
496.
495.
495.
493.
496.
495.
497.
496.
495.
488.

v.
Vaan dragers = Sylvia atricapilla
en horfensis
123, 124.
Vale lij ster
213 .
583.
- stormvogeitje
Valinger .
559•
Valk
6.
13.
(IJslandsche
228, 232.
(Kleine .'
(Noordsche .
29.
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Valk (Witte
Valkachtige roofvogels.
Valken.
Valkenjagt
Valkerij
Vanellus
cristatus
gregarius
griseus.
. helveticus .
melanogaster .
spinosus
sqllatarola •
..
Vanneau
suisse
Veldduiker
Veldhoen
Veldjakker
Veldleeuwerik
Velvet-Duck
VerderolIe .
Verdier.
Vink
Vinkachtige vogels .
Vinken.
228,
Vinkenbijter .
Vinkenhijtertje (Klein
Vinkendief
Vinkensperwer

.

.

.

13.
3.
4.
10.
10.
419.
420.
419.
421.
421.
421.
419.
421.
420.
421.
558.
357.
209.
181.
552.
144.
327.
329.
317.
317.
232.
134.
25.
25.
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Vinkenv~k

25.
Vischarend.
43.
Vischarenden .
42.
608.
Vischdiefje.
163, 165.
Vitop
278.
Vlaamsche gaai •
Vlamsijs
337.
327.
Vlasvink
281.
Vlaszaaijer.
104.
Vliegende pad
220.
Vliegenvanger (Graauwe
(Witgehalsde 223.
(Zwartgraau221.
we
218.
Vliegenvangers
Voorspellers
88.
305.
Vreemdeling .
57.
Vultur .
40.
albicilla
cinereus .
57.
58.
fulvus
occidentalis . 59.
58.
leucocephalus
monachus
57.
243.
Vuur-goudhaantje
152.
Vuurkeeltje

w.
360.

Wachtel
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Wachtelkönig.
Waehtelkoning
Wachter
Wag-Tail .
Waldheer .
Waldkautz
Waldsehnepfe.
Walduker.
(Kleine
(Roodborstige =
S. rubicola
Wasserhuhn .
Wasserralle
Wasserschnepfe .
Wasserstaar •
Waterduker (Groote
Waterhen .
Waterhennetje
Waterhoen (Kleinste
Waterhoenderen.
Waterhoentje.
Water-Owsel .
Waterraaf.
'water-Rail
Waterral
Watersnip.
Waterspreeuw
Waterspreeuwen .
Watervogels • .

.

480.
480.
228.
195.
228.
65.
429.
165.
170.
172.
476.
482.
433.
H8.
502.
476.
476.
479.
475.
476.
H8.
574.
482.
482.
433.
H8.
H6.
487.

Waterzwaluw
Waxwing .
Weenk.
Weenkies .
Weeuwtje.
Weisse Bachstelze
Weissköpfige Geier •
Wendehals
Wespenbussard .
Wespendief
Wespendieve'n
Wheatear.
Whever' •
Whim.
Whistling.
White-Non.
Wiedehopf
Wielewaal.
Wielewalen
Wigeon
Wigstaart.
Wijnstaart.
Wijntapper
Wilde eend
gans
- kalkoen
- zwaan.
Wilgensijsje •
Wilp

·

· .

99.
~35.

Si 6.

·
·

5~6.

567.

iSt.
!16.
~15.

538.
550.
!35.
165.

··
· · 53t.
· · 5U.
. . · .wt.
5!6.
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Wilp (Groote.
465. Wulpen
467. Würger {Grosse.
- (Kleine.
412.
Wilster·
.I.
Wink.
516.
Winterkoning
H3, t14.
Xema capistratum
Wintertaling .
535.
ridibundus
Winterzanger.
238.
- Sabinii
Witbandige kruisbek
353.
Wilbek {Zwarte .
269.
I.
Witgatje
462, 463.
Witgehalsde vli~envanger. 223. Yellow Bunting •
Witoogeend •
56t.
z.
Witstaart.
• 40, 165 .
Witte kwikstaart
195. Zaadgans •
t3. Zaagbek (Groote.
- valk
Woffer.
387.
{Middelste.
Woodchat.
230. Zaagbekken
429. Zaageend •
Wood-Cock
Wood-Lark
294. Zagers •
387. Zanddrijver
Woudaapje
,
369.
{Kleine.
Woudduif.
387. Zandhoenders.
Woudhopje
429. Zandtuter.
Woudsnep.
33,45. Zandzwaluw •
Wouw.
46. Zangers
- (Zwartbruine.
·
44. Zanglijster.
Wouwen.
t14. . Zaunkönig.
Wren •
465. Zeearelld • ·
Wulp (Groote
(Kleine
467. Zeearenden

···
···

·

·

·

604.
602.
602.

..·

. ·· . ·
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·

·

·
·
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·
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·
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Zeeduiker (Roodkeelige
Zeeduikers
Zeëeend (Groote.
(Zwarte.
Zeekievit •
·
Zeekoet (Groote •
Zeekoeten.
Zeemeeuw (Kleine
Zeemeeuwen.
Zeeputter •
Zeezwaluw (Groote •
(Zwarte.
Zeezwaluwen.
Zeisig •
Ziegenmelker •
Ziemer .
Zijdehoentje
Zijdestaart.
Zilvermeeuw.
Zilverreiger (Kleine.
(Groote.
Zippe
Zizi.
Zomertaling
Zwaalfje
Zwaan.
(Kleine
(Wilde
Zwaluwen.

··

·
··
·
·

·

·

·

·

.·

··

.···
·
·

·

.

·
·

5Oi.
497.
552.
550.
425.
497.
494.
599.
593.
3i3.
611.
6i5.
605.
335.
i04.
209.
482.
235.
598.
38t.
380.
211.
307.
537.
96.
524.
527.
526.
94.
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Zwaluwplevieren .
Zwaluwstaart .
Zwaluwstormvogels .
Zwaluwvogels.
Zwaluwwouw.
Zwartbruine wouw •
Zwartgraauwe vliegenvanger.
ZwartkapJe.
Zwartkop.
.
Zwartkopmees
.
Zwartkoppige bijmees •
vaan drager
S. atrieapilla •
Zwartstem
Zwarte bijmees •
lijster.
mantel
mees.
noordsehe duiker •
ooijevaar.
roodstaart
ruiter .
·
specht.
witbek
zeeëend
zeezwaluw
Zwemeenden .
Zwemmer.
Zwemvogels

·
·.

.

399.
45.
58!.
93.
45.
46.
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t23.
25! .
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Op de pkU..
Plaat

Ij

540
56
135

,tata: oad lil.

14,,: jong lil.

"
"
"

Yonx
oad lil en cl in overgaag.
Scharlaar. Coraciu carrula.

"
"
"

" 1407
268

"
"

"
"

" 288, 289
886
3409

"
"
"

Rozenspreeaw.
Roodkeelige duiker. C. aep'
tentrionalia. jong.
Cygnua olor, PalIu,
Lestria pomarinaa.
ood cl en lil in overgang.

"

"

"

rail.

"

"

"

Blz.

"

"

"

"
"

"
"

Jynx
oad.Q en .Q in overgang.
Scharrelaar. Coracias gar-

31
740
75
1407
285
297
819
4440

"
"

"
"

"

"
"

"

Roséapreeaw.
Pareldaiker. C. arcticaa.
jong.
" Cygnos olor, Vieillot.
" Lestris pomari~a.
"ood lil en cl in overgang.

In derJ t,klt.
Falco cineruens,
Rhomphutos
Cuco1ini
locustelta
Ampelia ganola.
Alanda
Fringilla montifringil1a,
de krop en hals wit; .

"

Falco cineraacens,

"
"
"
"
"
"
"

Rhamphastoa
Cncoli
locostella
Ampe1ia garrulus.
A1auda
Montifringilla nivalis,
de krop en hals rosachtig;

Blz••4095 Uria carbo, Brandt, van Kamschatka ia eene eigene, grootere. vaD
Uria gryl1e, Latham, onderscheidene soort.
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