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INLEIDING.
DE VOGELS. AVES.
De vogels zijn de eenige dieren, welker huid met vederen bedekt is. Meu kan ze hierdoor gemakkelijk en dadelijk van alle
overige wezens onderscheiden. Niet minder in het oog vallend
is het maaksel van hunnen staart en huune voorste ledematen,
die beide van veelal lange en groote pennen, zelden van vederen voorzien zijn, en van welke de laatstgenoemde "vleugels"
geuoemd worden, omdat zij bij de meeste soorten tot het vliegen, or met andere woorden, tot de plaatsbeweging in de lucht
dienen. Een ander kenmerk, hetwelk zij intusschen onder de
gewervelde dieren met de schildpadden deelen, is, dat hunne·
uitstekende kakim nooit met tanden gewapend, maar met eene
hoornachtige scheede bekleed zijn, en snavel or bek genoemd
worden. Het zijn voor het overige dieren met een inwendig
beenen geraamte, met warm, rood bloed, die door longen ademen, eijeren leggen, en die steeds, behalve den staart, van
twee paar ledematen voorzien zijn.
De vogels hebben een buitengewoon scherp gezigtj hunne
oogen zijn altUd volkomen ontwikkeld, en liggen aan weêrszijden van den kop. Zij hooren ook zeer scherp, en honne uitwendige ooropening is somtijds, b. v. bij de Uilen, zeer groot;
maar zij is steeds onder de vederen verborgen, en slechts zigtbaar
bij de soorten met eenen kalen kop. De reuk schijnt bij de meesten
minder sterk ontwikkeld te zijn dan het gezigt eu gehoor; f'1"
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zijn overigens steeds twee neusgaten aanwezig, die in den regel
aan weêrszijden van den bovensnavel , digter of verder van zijnen
wortel uitkomen, en zelden zoo als b. v. bij den Kiwi (Apteryz),
den bovensnavel aan de binnenzijde, digt bij zijn einde, doorboren. Deze neusgaten zijn somtijds, zoo als bij de Rotspellikanen, zoo klein, dat zij geheel !lchijnen te ontbreken. De
smaak is in het algemeen veel sterker ontwikkeld dan men gewoonlijk aanneemt, en bij sommige zelfs zeer volmaakt, zoo
als bij de Papegaaijen, welker geheele tong vleezig en zelfs
met tepels bezet is: bij vele andere daarentegen is zijn zetel
beperkt tot het achtergedeelte van de tong, vermits deze ip.
die gevallen naar voren in eene met eene hoomscheeda bekleede punt uitloopt, die met den bek eau voornaam tastwerktuig uitmaakt.
De beenderen der vogels zijn vooral daardoor merkwaardig,
dat zij grootendeels hol en met lucht gevuld zijn, ten einde
de plaatsbeweging gemakkelijk te maken. Er zijn groote huidspieren aanwezig, en onder de overige spieren valt voornamelijk de borstspier door hare buitengewone ontwikkeling in het
oog, even als bij het geraamte de buitengewoon groote kam
van het borstbeen, waaraan zij zich vasthecht. De luchtpijp biedt
bij de vogels allerlei merkwaardige bijzonderheden aan: zij is
bij sommige gedeeltelijk verwijd, vormt bij anderen kronkelingen, welke somtijds zelfs tusschen de wanden van het borstbeen
geplaatst zijn, en is, aan haar benedeneinde niet zelden wederom
verwijd en van eigene spieren voorzien. Aan laatstgenoemd hulptoestel voor de wijziging van het geluid, voortgebragt door het
eigenlijk strottenhoofd, is door latere natuurkundigeu, met opzigt
tot de rangschikking, eene waarde toegekend, die het niet schijnt te
bezitten. De longpijpen doorboren de longen als vertakte kanalen,
welker uiteinden zich aan de oppervlakte der longen, in de door
vliezen gevormde zamenhangeude luchtzakken der borstholte, openen. Een dergelijk zeer uitgebreid vlies scheidt echter de borstvan de kleine buikholte af. Door deze inrigting kan de geheele
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borstholte tot in de beenderen met eene grootere ofkleinere hoeveelheid lucht gevuld worden, en de vogel zijn specifiek gewigt
tot eenen zekeren graad naar welgevallen veranderen, hetgeen bij
het rijzen of dalen in de lucht of het water van veel belang is.
De dijen der vogels zijn steeds onder de vederen verborgen,
en ook de geheel of gedeeltelijk met vederen bekleede schenkels zijn bij vele soorten, terwijl zü zitten, niet of slechts
weinig zigtbaar. De gewoonlijk zigtbare gedeelten zÜn de voetwortel en de daarmede in eenen veelal regten hoek ingelede
teenen. De voetwortel is slechts bij een klein getal vogels met
vederen bekleed; bij de meeste is hij met schubben of schildjes
bedekt, die langs zijnen voorkant somtijds tot een enkel stuk
vereenigd zijn. lIet getal der teenen is in den regel vier, van
welke gewoonlijk drie naar voren en een naar achteren gerigt
zijn. De achterteen , duim genoemd, ontbreekt bij sommige
vogels, eu bij ééne soort zelfs, den Afrikaanschen Struis, zijn
slechts twee teenen aanwezig. Bij de orde der klimvogels is,
behal ve de achtcrteen (indien deze niet ontbreekt), hetzij de
buitenteen, hetzij de binnenteen mede naar achteren gerigt. De
teenen zijn dikwijls gedeeltelijk of geheel door kleine of groote
vliezen vereenigd, die in het eerste geval spanvliezen , in het
tweede zwemvliezen genoemd worden.
De bek der vogels vertoont veelvuldige verscheidenheden van
vorm, die echter dikwijls geheel ondergeschikt zijn aan hun
geheele maaksel. Somtijds ontwaart men een, ja zclfs twee
hoekige uitsteeksels aan de bovenkaak, en deze worden veelal
tanden genoemd.
De vleugels dienen bij de meeste vogels tot het vliegen;
bij sommige, zoo als de Struisvogels, dic niet vliegen, worden
de vleugels gebruikt als riemen, die de lucht klieven, waardoor het loopen wordt bespoedigd; en bij nog ander~, waar
zij eene min of meer vinvormigc gedaante hebben, dienen zij
bij het duiken, of zclfs, zoo als bij sommige PingoeïJ\s, als
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voorpooten tot het loopen op het land. Men onderscheidt aan
den vleugel zes zijden: te weten de boven- en onderzijde,
de buiten· en binnenzijde, van welke laatstgenoemde naar den
rug, eerstgenoemde naar de borst en den buik gekeerd is;
vervolgenl! de voorzijde of de bogt van den vleugel en de achterzijde, welke de punt des vleugels begrenst. Vleugelpunt in
een meer bepaalden zin heet men dat gedeelte der groote
slagpennen, hetwelk achter den achterrand der slagpennen
van de tweede orde uitsteekt.
De vederen der vogels bestaan uit de spoel, waarmede zij
in de huid vast zitten; de schaft, of het verlengde vaste gedeelte
van de holle spoel; de zijtakken, ook takken en stralen genoemd,
die aan weêrszijden van de schacht uitsteken, en de drr.adjes,
welke wederom aan weêrszijden van de takken zitten. Het van
takken voorziene gedeelte der veder noemt men hare vlag. Men
geeft den naam van "pennen" aan de harde vederen van den
vleugel en staart; de overige vederen noemt men ook "kleine
vederen." De kleine, onvolmaakte vederen, met stralen zonder
haakjes, heeten "dons:" met deze donsvederen , die somtijds
eene haarachtige gedaante hebben, zijn de vogels in den beginne bekleed, en eerst in hare verdere ontwikkeling nemen zij
de gedaante der volkomene vederen aan; bij vele soorten
ech ter, vooral bij de roof- en watervogels, bI ij ven steeds onder
de vederen eene grootere of kleinére hoeveelheid donsvederen
aanwezig. De vederen zijn in partijen verdeeld, en deze erlangen
verschillende bflnamingen naar de streek, waar zij zich bevinden, ten einde de beschrijving der vogels te verduidelijken.
De staartpennen, welke steeds parig zijn, worden somtijds ook
"stuurpennen" genoemd. De vederen, welke men zoowel van
onderen als van boven aan den wortel van den sUtart ontwaart,
heeten "ollder- en bovendek vederen van den staart." De slagpenne~ vormen het achtergedeelte van den vleugel, en men
verdeelt ze in groote en kleine, of in die der eerste en tweede
orde. Eerstgenoemde, gewoonlijk tien in getal, bevinden. zich
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aan de hand; laatstgenoemde, meestal negen in getal, aan den
voorarm. Bij sommige vogels, zoo als bij de Kwikstaarten,
Piepers en Leeuwerikken , zijn de binnenste dezer kleine slagpennen, met andere woorden die welke naar den rug gekeerd zijn, verlengd, en worden alsdan somtijds, maar zeer
ten onregte, "verlengde schoudervederen" genoemd. Eenige aan
den duim zittende pennetjes noemt men "het vleugeltje ," "den
vaJschen-" of "duimvleugel." Op de slagpennen volgen naar voren
"de vleugeldekvederen," die wederom verdeeld worden in "boven-"
en "onderdekvederen." De groote bovendekvederen volgen naar
voren op de slagpennen en vormen eene rij. De daarop volgende,
op eene of meer rijen geplaatste vederen, heeten "middelste dekvederen, en zijn gemakkelijk daaraan te herkennen, dat zij
elkander met den binnenrand overdekken, en niet met den
buitenrand , zoo als de overige pennen en vederen van den
vleugel. De overige \'ederen, die tot aan de vleugelbogt reIken, heet en "kleine dekvederen." De onderdekvederen van den
vleugel zijn in dier voege ingeplant, dat hare fraaijer gekleurde
zijde bij de groote naar de bovenzijde, bij de kleine naar de
onderzijde des vleugels gerigt is. Men noemt "schoudervederen"
die partij vederen, welke den grond des vleugels van boven
overdekken; daar tegenover, aan de andere zijde, bevinden zich
de "oksel vederen." De vederen van den voorrug vormen wat
men dikwijls den "mantel" noemf, waarbij echter ook veelal
de schoudervederen gerekend worden. De kropvederen bedekken
het in de rust uitstekende ondergedeelte van den hals, aan
't welk door velen verkeerdelijk de naam van borst gegeven wordt. De teugelvederen zijn, indien zij niet geheel ontbreken, op weinige uitzonderingen na, haarachtig, en bekleeden de "teugels ," of met andere woorden de streek tusschen
elk oog en den grond van den bovensnavel gelegen.
De vederen worden eenmaal 's jaars vernieuwd, hetgeen men
''ruijen'' noemt. Deze rui geschiedt volgens de wet der zijdelingsche symetrie; bij de meeste vogels heeft zij allengs plaats;
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bij sommige daarentegen, zoo als de Ganzen en Zwanen, vallen de vederen nagenoeg op eens uit, en deze vogels k~nnen
alsdan in het geheel niet vliegen. Sommige vogels, gelijk de
Spreeuwen alsmede de Zwartlijsters van v~oegtüdige broedsels,
ruijen reeds in het eerste najaar; bij vele andere heeft daarentegen in dat tijdperk van hun bestaan slechts eene gedeeltelijke
ruijing, voornamelijk van de kleine vederen plaats; en nog
andere, b. v. de meeste roof-, kraai-, zwaluw-. moeras- en watervogels, ruijen in h;t geheel niet in het eerste jaar. Niet zelden
heeft, vooral bij de vroeg in het jaar uitgebroede voorwerpen,
in het volgende voorjaar eene gedeeltelijke ruijing der kleine
vederen plaats; terwijl overigens op ieder tijdstip van het jaar
afzonderlijke vederen, die op de eene of andere wijze vernield
zijn of te veel geleden hebben. vernieuwing ondergaan. Behalve
deze ruijingen , hebben ook, in de oude vederen, in vele gevallen, aanzienlijke veranderingen plaats, doordien zij herstellen of andere kleuren verkrijgen; en hierdoor ontstaat in den
regel het zoogenaarude "pracht- of bruiloftskleed" der vogels.
De kleur der vederen van de vogels verschilt niet zelden
naar den leeftijd, de sekse of zelfs naar het jaargetijde, en
dit noemt men de "verschillende kleederen" der vogels. De
vogels krijgen hun volmaakt kleed in den regel in het eerste
voorjaar van het jaar na hunne geboorte; slechts bij een zeer
klein getal zijn de kleuren in het derde jaar fraaijer dan in het
tweede. Bij vele vogels z~jn de wijfjes en jongen schooner van kleur
dan de ouden. Eene naauwkeurige studie van de ruijing en de
kleurveranderingen der vederen heert intusschen tot de uitkomst
geleid, dat deze verschijnselen tot nog toe zeer gebrekkig gekend
en in vele opzigten verkeerd opgevat werden: men weet b. v.
van vele vogels nog niet eens of zij een winterkleed hebben of
niet; aan sommige, b. v. aan de meeste Zeemeeuwen heeft men
een bijzonder winterkleed toegeschreven, hetgeen zij niet schijnen te bezitten; men neemt bij vele soorten aan, dat zij eerst
in het derde. of vierde jaar van hun aanwezen het volmaakte
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kleed verkrijgen, ofschoon dit, zoo als wij reeds opgemerkt
hebben, het geval niet is; eindelijk gelooven de meeste natuurkundigen, hetzij uit onkunde of ten gevolge van ingewortelde
vooroordeelen, dat het prachtkleed all één door ruijing ontstaat.
Bij de meeste vogels neemt men blijken waar van een sterk
ontwikkeld instinkt en een buitengewoon zielsvermogen. De
meesten zijn slechts schuw door de vervolgingen, die zij van
de zijde der menschen ondergaan.
Ofschoon de studie der vogels, voornamelijk der Europesche,
meer beoefening vond dan eenig ander gedeelte der natuurlijke
historie, zoo heerscht er echter, even als ten aanzien van alle
overige dieren, nog veel onzekerheid omtrent de juiste bepaling
van een aanzienlijk getal vogelsoorten, en in vele gevallen is men
het nog in het geheel niet eens, of men sommige als eigene soorten
dan wel slechts als rassen of plaatselijke verscheidenheden dient te
beschouwen: hetgeen met andere woorden zeggen wil, dat men
uit de verschijnselen, die zieh bij deze dieren voordoen, nog geen
bepaald begrip heeft kunnen vormen. De oorzaak hiervan is, dat
deze studie nog in hare kindschheid is, dat hare ware grondslagen:
behoorlijke verzamelingen en toereikende ~aarllemingen, voor
alsnog ontbreken, en dat men maar al te zeer gevolgtrekkingen heeft gemaakt, terwijl het nog aan genoegzame feiten ontbrak. Wanneer wij de lange rij der in ons werelddeel waargenomene vogels doorloopen, stuiten wij telkeutl op onzekerheden,
die voor allerlei uitlegging vatbaar zijn. Zonder iu beschouwingen te treden omtrent de in andere werelddeelen levende rassen
van Europesche soorten. bepalen wij ons tot het aanhalen van
eenige der merkwaardigste voorbeelden van onderlinge verwantschap, welke de soorten, rassen of varieteiten van vogels
in ons werelddeel aanbieden. Ondanks een veeljarig naauwgezet onderzoek omtrent den Giervalk en zijne zoogenaamde rassen
is men er nog niet in kunnen slagen, zich een duidelijk denkbeeld van deze vogels te maken: men weet slechts, dat de Giervalk
van N oorwegeu kleiner en donkerder gekleurd is dan die van
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IJsland en Groenland; dat die van het zuidelijke Groenland
zeer veel overeenkomst met den Giervalk van Noorwegen heert,
maar in het volkomen kleed op de bovendeelen lichtere vlekken
vertoont; dat die van IJsland nog lichter is, en die van het meer
noordelijke gedeelte van Grocnland grootendeels wit wordt. De
gewone Gier uit het warme westelijke deel van Europa is in den
regel veel lichter van kleur dan die van Dalmatie en Griekenland,
terwijl de Lammergier van dc Pyreneën en Sardinie hoogere
kleuren heeft dan die van de Zwitsersche Alpen. De Steenuil
van het warme gedeelte van Europa, van Egypte en Syrie is steeds
bleeker van kleur dan de onze en heeft den bijnaam van meridiollalil verkregen. De Boeren-Zwaluwen. die in Egypte en in de hooge
passen der Zwitsersche bergen leven, wijken van de onze slechts
daardoor af, dat hare onderdeelen van den krop naar achteren
• ros in plaats van wit zijn; en ofschoon diergelijke voorwerpen
ook wel eens bij ons voorkomen en met de gewone paren,
heeft men haar niettemin den biJnaam van cakirica gegeven.
Bij onzen Boomkruiper meent men twee vaste verscheidenheden te hebben waargenomen, zonder echter hare kenmerken en hare verbreiding behoorlijk te kunnen bepalen. Onze
Boomklever heeft in Saandinavie en in een groot gedeelte
van Rusland tot in Kaukasie witte, in plaats van rosse
onderdeel en , en op deze verscheidenheid is de 8itta europaea
van Linnaeus gegrond. Het zwart van den Roodborst-tapuit is
donkerder, naar mate deze vogel, die overigens tot aan de Kaap
en China verspreid is, in meer warme lucht.streken leeft. De
Graspieper wijkt in vele, zelfs ver van elkaA.r verwijderde en
onder zeer verschillende breedte liggende streken, zoo als Sicilis. Griekenland, Lapland en een groot gedeelte van Rusland,
van den onze, die voor het overige in de meeste landen van
Europa voorkomt, door meer donkere tinten en vooral in
het zomerkleed door eene roestroode keel af: deze plaatselijke
verscheidenheid verkreeg den bijnaam van CervillU8. Bij den Gelen
Kwikstaart heeft. men een aanzienlijk getal dergelijke 'ver-
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scheiden heden waargenomen. Wat hiervan ook zij, zooveel is
zeker, dat de in Groot-Brittanje levende voorwerpen ~n het
volkomen kleed geen grijzen kop krijgen; dat die van MiddenEuropa veelal hooger van kleur zijn dan die welke in Nederland
broeden; dat bij die van Zuid-Europa dikwijls ook de gele oogstreep in mindere of meerdere mate grijlol wordt, dat dit grijl! van
den kop in donkergrijs en zelfs in zwart overgaat, en de vogel alsdan tot een meer bepaald verschillend ras, Motacilla melalloctJpluJlo., nadert; het zonderlingste van deze verschijnselen is, dat de
in de Noordelijke helft van Scandinavie broedende Gele Kwikstaarten tot de eerstgenoemde zwartkoppige verscheidenheid van ZuidEuropa behooren. De Witte Kwikstaart, die in Groot-Brittannie
broedt, onderscheidt zich, in het zomerkleed, steeds van den in het
overige Europa levenden gewonen vogel van dien naam, doordien
zijn rug en zijne schondervederen zwart, de zijden van den romp
zwartgraauw en de zoomen der pennen en vederen van de
bovendeelen zuiver wit zijn. Onze Zwartkopmees, die door geheel
Europa verspreid is, heeft in het zuidelijke en in MiddenZweden zuiver witte wangen, terwijl de in Noord-Scandinavie
en op de gebergten van Savoije broedende, zich daarenboven ook nog door grijze bovendeelen en eene aanzienlijker
grootte van den gewonen vogel onderscheiden: de eerste verscheidenheid verkreeg den bijnaam van fruticeti, de tweede
dien van 6oreali8. Hoogst merkwaardig is de verhouding tU8schen de Gewone en de Bonte Kraai. Beide vogelsoorten 8chijnfln, behalve in kleur, volkomen met elkander overeen te
stemmen; zij paren ~elfs onderling en brengen bastaarden
voort; maar de Bonte Kraai heeft in den broedtijd minstens
tWfle groote, ver van elkaàr verwijderde kringen van verspreiding: te weten, een noordelijken, die ten oosten van de Elbe, de
gematigde en koude deelen van Europa en geheel Siberie omvat,
maar dien zij in den winter verlaat, om zich als trekvogel naar het
overige Europa te begeven; en een zuidelijken, die zich van
het Florentijn8che over Sardinie, Egypte, Syrie en Klein Azie
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uitstrekt, waar deze soort een volkomen standvogel is. De verspreiding van den Blaauwen Ekster, Pica cyanea, biedt niet minder zonderlinge verschijnselen aan. Deze fraaije vogel wordt
in Spanje, Mantsjoerie en Japan aangetroffen; maar gemist
in de geheele ontzaggelijke uitgestrektheid der tusschen beide
uiteinden van Europa en Azie gelegene landen; en levert, in
elk der voornoemde kringen van verspreiding, eenige vaste
maar geringe afwijkingen of wijzigingen in kleur of teekening
op. Bij den Kaauw van het zuidelijke Rusland is de hals
veel witter dan gewoonlijk. Om~e Vlaamsche Gaai is in Japan
donkerder van kleur dan in Europa; bij de voorwerpen van
Sardinie zijn de zwarte vltkken van den boven kop veel grooter dan bij de overige; de Gaai van den Kaukasus heeft
een geheel zwarttn bovenkop; die van Syrie en Algerie bieden nog eenige verdere kleine wijzigingen in de kleuren aan;
en nogtans hebben al deze vogels, in alle overige opzigten,
onderling zoo veel overeenkomst, dat het den bezadigden en
onbevooroordeelden beschouwer dezer feiten moeijelijk valt
het algemeen gebruik te volgen, om elke dezer kleine afwijkingen als eene bijzondere soort te betlchouwen. Onze Spreeuw,
die in overgroote menigte door geheel Europa, noordwaarts
tot bij den poolcirkel verspreid is en in den winter tot
Egypte gaat, wordt in Sard in ie , Sicilie, Algiers en N epaul
grootendeels of geheel vervangen door eene bij soort of een ras,
of hoe men het noemen wil, dat echter van den gewonen Spreeuw
door nietll dan door zijne eentoonig zwartachtige vederen, zonder metaalglans of vlekken, afwijkt, en derhal ve den bijnaam
van unicolor verkreeg. De gewone Leeuwerik van Italie en het
warme gedeelte van Europa in het algemeen is, naar men zegt,
steeds kleiner dan in de overige streken van dit werelddeel en zou
zich in dit geval aan den gewonen Leeuwerik van Japan aansluiten. De Rietgors van het warmere Europa heeft, bij gelijke
grootte, een veel dikkeren snavel dan gewoonlijk, en wordt
daarom door velen voor eene afzonderlijke soort gehouden, terwijl
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anderen hei tegendeel beweren, omdat men aan de grenslanden
talrijke overgangen van beide zoogenaamde soorten waarneemt.
Bij de gewone Musch van Sicilic, Sardinie en Halie, die echter noordwaarts ook tot Karinthie voorkomt, en den bijnaam
van Italiae of cualpina draagt, is de bovenkop niet grijs,
maar tot over den nek bruinrood en ook de overige tinten
zijn een weinig gewijzigd; terwijl zich in Sardinie, Sicilie, Spanje
en Noord-Afrika eene tweede bij soort of verscheidenheid, Fringilla 8alicicola of ki8pa"iole1l8i8 voordoet, welker kleuren wederom eenigzins anders gewijzigd zijn. Het Kneutje van het warme
Europa, 't welk ook op Madera, in Syrie en N epaul voorkomt,
heeCt veel zuiverder en meer hoogroode tinten dan gewoonlijk;
het krijgt deze dadelijk bij de ruijing terug, en heeft dus geen
winterkleed zoo als het Kneutje uit het overige Europa. De gewone Barmsijsjes verschillen dikwijls onderling en standvastig
zoo zeer in grootte, dat men ook bij deze soort gemeend heeft
eene oC meer bijsoorten te moeten aannemen. De Goudvink
van Groot-Brittanje, Frankrijk en Belgie schijnt in den regel
kleiner te zijn dan die van het meer oostelijke Europa; terwijl
in Japan wederom een kleiner, maar tevens in de kleuren
een weiuig gewijzigd ras van onzen Goudvink wordt aangetroffen.
Het Groote Sneeuwhoen, Tetrao alb'U8, 't welk Siberie, Finland en de lagere gedeelten der bergstreken van Scandinavie
bewoont, komt ook in de Schotsche Hooglanden voor, maar
heeft hier een zeer onvolkomen winterkleed en is derhalve
in dit saizoen roodbruin met witte vlekken, in plaats van
geheel wit. Het verkreeg den bijnaam van 8cotiC'U8. Onze
Goudplevier wordt in Afrika en in een groot gedeelte van Azie
vervangen door een kleiner ras met eenigzins rankere en hoogere poot en ; een ras dat ook somtijds naar het heetere
Enropa afdwaalt. Vogels, in kleur weinig maar zoo als het
tIchijnt, somtijds standvastig van onzen Scholekster verschillend,
zijn over de meeste kuststreken van den aardbol verspreid.
Onder de gewone Watersnippen der verschillende werelddeelen
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merkt men allerlei kleine verscheidenheden in grootte en wijzigingen der tinten Op, die aanleiding gegeven hebben tot het
aannemen van verscheidene soorten of bij soorten. Hetzelfde geldt
van onze beide soorten van Grutto's; bij den rossen Grutto heeft
men zelfs in ons werelddeel eelle bij soort willen onderscheiden.
Bij den Bonten Strandlooper, Tringa ci1JClu8, bestaat inderdaad
een kleiner ras, 't welk aan de zuidelijke oevers der Noorden Oostzee broedt, terwijl het gemeenere groote ras meer
noordelijk nestelt, ofschoon het na dezen tijd wederom gezellig met het kleine ras leeft· en trekt. Bij eene vrij algemeene
verscheidenheid van de Zeekoet, die den bijnaam van leucoph.thalmali draagt, zijn het ooglid en eene van daar langs den bovenzoom
der oogstreek loopende fijne streep zuiver wit, en deze voorwerpen leven niet alleen gezellig met de gewone, maar zij paren in
't algemeen onderling. De Parelduikers, die in regel aan de zuidelijke kusten der Oost- en Noordzee voorkomen, zijn doorgaans
veel kleiner dan de hooger in het noorden levende voorwerpen.
De gewone ]<'out is in Zuid-Afrika, waar hij broedt, even als het
Woudaapje en cie Dodaars dier streken, donkerder van kleur
en kleiner dan de onze; terwijl de Roodhalsfuut in het heetere
Europa en in Japan grooter is dan gewoonlijk. Men heeft bij
de Rietgans even als bij de Kolgaas , allerlei afwijkingen zoowel in grootte als in de kleur van bek en pooten waargenomen,
en dien ten gevolge elke dezer soorten in verscheidene andere
gesplitst, ofschoon het tot nog toe niet heeft mogen gelukken,
eenige dezer zoogenoamde bijsoorten behoorlijk te kenschetsen.
De kleine Zwaan, Cynu8 minor, heeft zeer veel overeenkomst
met de wilde Zwaan, Cyg1tUl/ ferull of mU8iCUl/, maar is standvastig daarvan verscheiden. De gewone Aalscholver van Scandinavie is in den regel grooter dan die van het overige
Europa, waarheen intusschen voornoemd grooter ras van tijd
tot tijd verdwaalt; en zoo is ook de Gekuifde Aalscholver uit
het koudere Europa grooter dlln die van warmere. De geschiedenis der verschillende soorten van Europesche Pijlstormvogels
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is nog steeds zeer verward. Iedereen weet, hoe zeer de Mantel meeuw en de kleine Mantelmeeuw op elkander gelijken,
niettegenstaande beide soortelijk verschillen i andere op deze
gelijkende, weinig maar min of meer standvastig verschillende
vogels komen in andere wereldstreken voor, en ditzelfde heeft ook
plaats ten opzigte van onze Zilvermeeuwen kleine Zeemeeuw.
De Kokmeeuw van Ierland en Schotland is standvastig een
weinig kleiner dan de onze, (Larru ridi6undu.r) i maar dit onderscheid is, daar er bij de Meeuwen wederom verschil in grootte •
bestaat tu ss eh en de beide seksen en bij deze vogels, zoo als overal
in de natuur, allerlei individuele afwijkingen voorkomen, somtijds 1.00 weinig in het oog vallend, dat vele natuurkundigen
nog niet eens hebben kunnen besluiten, voornoemden kleineren
vogel als een eigen ras te beschouwen. De groote Stern, Sterna
CfUpia, is over een groot gedeelte der oude wereld verspreid,
en heeft in het zuidelijk halfrond, vooral in Australie , dikwijls
een veel krachtiger snavel. Tusschen Sterna fJeloz en Sterna
affinÏ8 hebben allerlei overgangen in grootte plaats: het eenige
waarin deze beide vogels van elkander verschillen. Sterna ma·
t:1'oura, die in het noorden van Europa brot'dt, heeft zoo veel
overeenkomst met ons gewoon Vischdiefje, Sterna "'irundo, dat
zij langen tijd aan de natuurkundigen ontsnapt is.
De vogels zijn in het algemeen meer als nuttige dan als schadelijke dieren te beschouwen. 1ndien sommige roofvogels, gelijk
de groote Valken en de Havikken , aanzienlijke schade toebrengen aan het wild en aan het huisgedierte , zijn daarentegen de
meeste UiJen, de Buizerden , de Torenvalken en andere roofvogels zeer nuttig door het vangen der veldmuizen. De Musschen, vooral de Ringmuseh, eu andere muschvogels doen,
wel is waar, op sommige tijden van het jaar, groot nadeel
aan de graanvelden i maar de meesten, vooral ook de Huismuseh,
worden wederom zeer nuttig door het wegvangen van rupsen,
waarmede de graan eten de vogels in den regel hunne jongen
voederen. Zoo is ook de Roek in het voorjaar een l.eer nuttige
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vogel, terwijl hij in het najaar schade aanrigt door het eten
van veld- of boomvruchten. Iedereen weet, welk nut de Zwaluwen stichten door het wegvangen van insecten, en de Ooijevaar door het vernielen van veldmuizen; welk voordeel de mensch
van sommige huisvogels, zooals b ... v. Kippen, Ganzen, Eenden,
enz. trekt; hoe vele vogels hem een aangenaam voedsel verschaffen, en hoe vele andere dienen om hem, hetzij door hunnen
zang, of door hunne kleuren en gestal te, te vermaken.
Het verblijf van vele vogels is minder vast bepaald dan
bij de meeste overige dieren. Sommigen. welke het geheele
jaar door eene vaste woon plaats hebben, zoo als b. v. onze
Winterkoning, de Ekster. de Musschen, worden om die reden
"Standvogels" genoemd. Anderen, zoo als b. v. de Mezen en
de Goudhaantjes zwerven buiten den broedtijd op grootere of
kleinere afstanden in het rond, en deze noemt men "zwerfvogels." Een groot getal der in de koude en gematigde luchtstreken broedende vogels verlaten hun zomerverblijf na den
bror.dtijd uit gebrek aan voedsel, eu verhuizen naar plaatsen,
waar zij dit overvloedig vinden: deze worden "trekvogels"
genoemd. Sommige dezer, vooral zij die min of meer uitsluitend
van insekten leven, trekken tot in het midden der heete luchtstreken, terwijl andere, uit het noorden komende, zich slechts
tot in de gematigde luchtstreken begeven, en slechts in zeer
koude winters verder naar het zuiden gaan. Bij sommige soorten verhuizen alleen de jonge vogels, of een grooter of kleiner
gedeelte van het in den broedtijd aanwezige getal, en er zijn
ook soorten, die in het eene land stand-, in het andere land
trekvogels zijn. De Bonte Kraai b. v. is in het oostelijke Middenen Noord-Europa een trekvogel, in ltalie, SiciJie, Griekenland
eu Egypte standvogel. De Spreeuw is in het grootste gedeelte
van Midden-Europa een trekvogel; in onze half· insulaire gematigde luchtstreek blUven er steeds een grooter of kleiner getal
gedurende den winter aan hunne standplaatsen, en op de veel
meer noordelijk gelegene Fär-eiJanden, waar de Spreeuw in de
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nabijheid der menigvuldige schapenkudden gedurig voedsel
vindt, is hij een standvogel. Zoo overwinteren bij ons een grooter
getal van Roodborstjes dan in Midden-Europa, en in Engeland
ziet men, gedurende den winter nog meer Roodborstjes dan bij
ons. Er zijn ook vogels, die slechts in sommige jaren, wanneer er gebrek aan voedsel is of eene overbevolking plaats heeft,
hunne gewone standplaatsen verlaten: onder deze behooren de
Pestvogels, de Notenkrakers, en zelfs somtijds onze Patrijs en
Fazant. Ook blijven de grenzen, welke iedere soort van vogels
inneemt, niet altijd dezelfden: hieronder behooren b. v. de IJsvogels en Ortolan, die dan eeml hier, dan daar hun verblijf opslaan i
het Zwarte Roodstaartje, waaromtrent opgemerkt werd, dat het
jaarlijks meer naar het noorden voortdringt. Sommige voorwerpen uit andere werelddeel en dwalen ook door stormen of andere
omstandigheden van hun verblijf af, en verschijnen alsdan als
vreemdelingen in plaatsen, waar hunne soort geheel onbekend
is. In ons werelddeel merkt men op deze wijze soorten uit Noorden Midden-Azie, uit Noord-Afrika en vooral ook uit NoordAmerika op. Dat dit op ver na meer plaats grijpt dan men
vooronderstelt, bewijzen het aanzienlijke getal op Helgoland
gevangene uitheemsehe vogels i want het spreekt van zelve. dat
diergelijke verdwaalde voorwerpen in nog grooteren getale dan
op Helgoland in de overige streken van Europa moeten voorkomen, maar dat zij hier niet zoo gemakkelijk opgemerkt kunnen
worden, als op een kaal, klein eilandje, waar zij bovendien
van de zeereis vermoeid of door stormen afgemat, gemakkelijk
vermeesterd kunnen worden.
De rigting van den trek der vogels wordt bij vele soorten
bepaald door de gestalte van het land en de ligging der zeeën.
Onze trekvogels slaan in den regel eene zuidelijke of westelijke rigting in i evenzoo die, welke uit Groot-Brittanje komen,
weshalve de aldaar levende voorwerpeJ) in den regel niet door
ous land reizen; en ook vele der uit het noordoostelijk Europa
komende vogels trekken in grooten getale in eene westelijke
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rigting langs de noordelijke kuststreken van het vaste land
van Europa. Vele vogels keeren ook in eene andere rigting,
en wel voornamelijk omdat zij alsdan veelal spoediger reizen, op eenen korter en regter weg, naar hunne broedplaatsen
terug j dit is b. v. de reden, waarom de Houtsnippen, zoo
als vele andere vogels, bij ons op den najaarstrek menigvuldig,
op den voorjaarstrek zeldzaam zijn, terwijl dieper in het vastland het omgekeerde plaats heeft.
De verbreiding der vogels over de oppervlakte van onzen
aardbol levert vele merkwaardige bijzonderheden op. Deze dieren worden, in grooten getale, in alle bekende streken aangetroffen; zelfs in de rigting van beide polen, buiten de grenzen, welke de mel1sch schijnt t.e kunnen bereiken. De landvogelB
en het getal der soorten van vogels in het algemeen nemen
naar de Poolstreken af; daarentegen is het getal van individus van iedere soort in deze streken zeer groot. Sommige
vormen van vogels, b. v. de Valken, Uilen, Eenden en anderen, zijn over den geheelen aardbol verspreid, terwijl vele
andere min of meer op zekere landen of plaatsen beperkt zijn;
de Zeeduikers en Zeekoeten worden b. v. slechts in het noordelijke, de Pingoeins en Albatrosstm slechts in het zuidelijke
halfrond aangetroffen. Er zijn ook sommige soorten, zoo als
b. v. de Slechtvalk en de Oeverlooper, die in alle werelddeelen
gevonden worden, en men kan in het algemeen aannemen, dat
de moeras- en watervogels een groot eren kring van verspreiding hebben dan de meeste landvogels. De in de Poolstreken
levende soorten worden grootendeels op ongeveer gelijke breedte
om den geheelen aardbol aangetroffen. In het gematigde noordelijke halfrond beginnen de tloorten en ook de vormen der
oude en nieuwe wereld allengs uiteen te loopen • en dit verschijnsel wordt des te duidelijker, hoe meer men de tropische
landen nadert. Er treden hier overal andere vormen op; de
Amerikaansche zijn veelal zeer verschillend van die der oude
wereld, en Afrika brengt er eene menigte voort, die niet in
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.A.zie gevonden worden en omgekeerd. In de gematigde luchtstreek van het zuidelijk halrrond loopen de vormen en soorten
nog meer uiteen, en de Zuidzec-eilanden, van de Galapagos
en Sandwich-eilanden tot aan de Molukken, hebben niet zelden
ieder hunne eigene soorten or ook vormen, die dikwijls op zeer
kleine plekken beperkt zijn en op geheel nabij gelegene eilanden
niet voorkomen. Wat Europa betrert, zoo geldt voor zijn noordelijkst gedeelte de vroeger aangevoerde wet, dat de aldaar
levende vogels grootendeels op gelijke breedte rondom den geheelen aardbol verbreid zijn. De vormen van het overige Europa
naderen het meest aan de op gelüke breedte in Azie levende.
Sommigen, vooral veracheidene soorten van Eenden, de Steenarend, de Slechtvalk, komen ook op gf'lijke breedte in NoordAmerika voor, terwijl aldaar de meeste overige soortelijk verschillen, en tot andere, or als het ware gewijzigde vormen
behooren : zoo als b. v., ten opzigte van laatstgenoemde stelling, de Amerikaansche Zangers, Vliegenvangers en Muschgorsen, die aldaar de plaats van de Zangers, Vliegenvangers, Musschen en Gorsen der oude wereld grootendeels vervangen. De
verschillende landen van Europa bieden intusschen veelvuldige
onderlinge verscheidenheden aan van soorten, die in elk dezer
streken inheemsch zijn or die landen op den trek komen opzoeken. De in IJsland broedende groote Valk biedt b. v. onderscheid aan met den witten Valk der overige Noord-Poolstreken.
Behalve de noordsche soorten, welke Scandinavie, vooral in zijn
koud gedeelte herbergt, komen in zijn zuidelük gedeelte vele
soorten voor, die in Midden-Europa leven j maar deze zijn, in
Noorwegen, in den regel, zooals ook de plantensoorten, om eenen
breedegraad or verder, meer noordwaarts verbreid, omdat Noorwegen. naar den Oceaan gerigt, een veel zachter klimaat heert
dan Zweden, hetgeen, ten dezen opzigte als eene voortzetting
van het in den zomer heete, in den winter zeer koude noordelijk Azie kan beschouwd worden. Scandinavie heert ook verscheidene geheel eigene soorten or rassen van vogels, b. v. den
2
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zoogenaamden Noorweegschen Giervalk i terwUI er vele andere
soorten van Midden-Europa ontbreken: b. v. de gewone Kraai, die
aldaar door de Bonte Kraai vervangen wordt i de Ooijevaar, die
slechts aan den zuidwestelijken hoek van dit land voorkomt, enz.
Groot-Brittanje, van alle zijden door de zee en gedeelte10k door
den uitgestrekten oceaan omringd, heeft hierdoor een naar verhouding zacht en insulair klimaat, en levert ten gevolge daarvan of
van andere onbekende redenen, geheel bijzondere merkwaardigheden op, ten opzigte dcr aldaar levende vogels. Terwijl er b. v. in dit
land verscheidene, op gelijke of eene hooge re breedte van het overige Europa, gewone vogels, b. v. de Ooijevaar, de groote Karekiet
en de Spotvogel ontbreken, broeden aldaar, ten minste in z~in
zuidwestelijk gedeelte, sommige zuidelijke soorten, b. v. de Steenkraai, Fregilua graculua, en de Groote Gierzwaluw, Cypaelua
melba, en dit wel naast den Papegaaiduiker, den Alk en de
Zeekoet, vogels, die elders overal aan meer noordelijke streken
toebehooren. Aan zijne naar den oceaan gerigte westkust zijn
voornamelük de Stormvogels t' huis, die slecht.s toevallig aan
de zuidoevers der Noord- en Oostzee komen. Groot-Brittanje
heeft ook verscheidene aan dit land geheel eigene rassen van
vogels, b. v. den witten Kwikstaart met eenen zwarten rug,
en den gelen Kwik~taart met een en gelen kop. Ook overwinteren er verscheidene vogels in grooteren getale dan bij ons,
b. v. het Roodborstje. Dat intusschen bij al deze verschijnselen
de aanwezigheid of het gebrek van het aan elke soort eigenaardig voedsel eene groote rol speelt, bewijst onder anderen de
Spreeuw, die, zooals wij reeds vroeger opgemerkt hebben, in
het algemeen in Midden-Europa een trekvogel is, of grootendeels
verhuist, maar op de ver noordelijk gelegene Fä.r-eilanden daarentegen een standvogel is. Ten opzigte van Groot-Brittanje moet
men intusschen in het oog houden, dat de mensch, in dit land
van vooruitgang, meer dan in vele anderen, allerlei wijzigingen gebragt heeft in het oosrpronkelijk plan der schepping,
hetzij door sommige en wel groote soorten. b. v. den Auerhaan
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en de groote Trap geheel uit te roeijen , hetzij door er vreemde
in te voeren en aldaar in het wild inheemsch te maken. Het
zou ons te ver voeren, om beschouwingen te geven over de
verbreiding der vogels van Zuid-Europa; daar de aldaar levende soorten slechts toevallig tot ons komen, terwijl vele van
de noordelijk of noordwestelijk van ons broedende soorten ons
land op den trek komen opzoeken. Wij willen derhalve slechts
doen opmerken., dat Griekenland en de Turkeüen, zooals hunne
ligging dit ook mede brengt, zich in sommige opzigten aan het
naburige Azie of zelfs aan Egypte aansluiten; terwijl in het
zuidelijke Spanje en zelfs in Zuid-Frankrijk verscheidene Afrikaansche soorten of vormen gevonden worden, en dit ook het
geval is met Sicilie. Evenmin zullen wü uitwijden over de vogels
van de zuidhelft van Rusland; vermits deze streek, volgens hare
natuurlijke gesteldheid in het algemeen meer tot Azie dan het
overige Europa behoort. In het overige oostelijke gedeelte van
het gematigde Europa, zuidelijk tot Hongarüe, broeden een aanzienlijk getal soorten, die of in het geheel niet, of slechts op
den trek, of toevallig in de op gelijke breedte gelegene westelijke gedeelten van ons werelddeel komen: onder deze behooren
b. v. de SakervaIk, de Roodpootige Valk, de Keizer-Arend,
(&quila heliaca), de Witrug-Specht, de Scharrelaar, de Beutelmees, de Bonte Kraai, de Rose-Spreeuw, de Rivier-Rietzanger,
de Sperwer-Grasmusch, de Groote Nachtegaal, de Kleine Vliegenvanger, de Roode Musch (Fringilla erytllrina) , de Witte Reiger,
de Zwarte Ooijevaar, de Ibis, de Kraan, de Kleine Aalscholver, de Pellekaan enz. Daarentegen zijn de meeste soorten van
het gematigde westelijke Europa ook eigen aan het gelijke oostelijke gedeelte, en de laatstgenoernde streken zijn der hal ve in
het algemeen rijker aan soorten dan de eer!ltgenoemde. N ederland biedt verscheidene bijzonderheden aan, die, behalve uit zijne
ligging, ten opzigte der lengte en breedte, voornamelijk daaruit voortvloeijen, dat dit rijk een kustland is; dat zijne kusten, naar het westen en noorden gerigt, onophoudelijk bloot-
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gesteld zijn aan de inwerking van voch! aanbrengende zeeën, ja
zelfs den gedurigen invloed van den Atlantischen Oceaan onder..
vinden, waardoor zijn klimaat meer aan dat der eilanden dan
dat der vaste landen nadert, of, in and~re woorden, meer vochtig
dan droog is en er geene uiterst~n in hitte en koude plaats
hebben; dat de zce aan verscheidene punten met groote boezems
in het land dringt; dat het rijk, door aanzienlijke ri vieren doorstroomd, welke hier haren weg in zee nemen. gedeeltelijk
een uitgebreid, in eilanden verdeeld delta vormt; dat het land
zelve, langs zijne kusthrlft zeer laag is, eene menigte meren,
plassen en moerassige plaatsen bevat, overal van kanalen en
sloot en doorsneden is, en gedeeltelijk door kunst tot weilanden veranderd werd; dat het daarentegen langs beide zoomen
van dit lage gedeelte, drooge gronden bevat, die, onderling
verschillend van aard, zich voornamelijk voordoen: langs d~n
zeezoom als barre, aan de binnenzijde somtijds met hout begroeide zandheuvels (de duingronden), lang!! den landzoom als
uitgestrekte, vlakke of een weinig heuvelachtige heidevelden,
op welke aan vele plaatsen met bosch bedekte en nog hoogere
gronden volgen. Aan deze oorzaken en vooral aan de groote
verscheidenheid in de natuurlijke gesteldheid van de verschillende
streken van ons klein rijk is het toe te schrijven, dat de reiziger,
die, landwaarts komende, Nederland in zijne breedte doortr~kt,
op deze geringe uitgestrektheid ~ene zeer groote verscheidenheid
van vogels waarneemt, en vooral ook getroffen wordt, niet zoozeer door de aanwezigheid van een buitengewoon getal van soorten, als door de menigte der individus, die er van vele soorten,
vooral uit de afdeelingen der stelt- en watervogels, bij elkander
aangetroffen worden.
Alvorens echter in nadere bijzonderheden te treden omtrent
de verspreiding der vogels in de verschillende streken van ons
land, willen wij vooraf eenige opgaven doen omtrent het getal
der in Nederland waargenomene soorten van vogels en hunne
onderlinge verhouding als broedvogels, standvogels, zwerfvo-
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gels, trekvogels, en zulke, die slechts als toevallig verdwaalde
verschijnen. 1)

LIJST DER VOGELS, WELKE IN NEDERLAND
BROEDEN.
l. De B oom v.1 k. Fako ,~6!J"leo. 'J bloedt in de meeate Itreken van onl
Rijk. in bosschen. maar vrij Ichaal!.
2. De Torenvalk. Faicoli ......clllu'. neatelt in het geheelerijk.in boschje,.
op bouwvallen en op torens. Is de gemeenste roofvogel van onl land.
3. De H a vi k • .Á.,I"r pal"".6arilll. nestelt in kleinen getale in de bosaehen van
Gelderland.
4t. DeS per w er. .Á.,t"r .i'lII. broedt enkel in de bolaehen Yin Gelderland en
Noord·Brabant.
S. De blaauwe Kuikendief. Cirew, l!yane1U. broedt zeer enkel in NoordBrabant • Gelderland en Drenthe.
6. De g ra a uwe K nik end i er. CirclII cin"tUceru. nestelt zeer algemeen in
onR dninstreken.
7. De bruine Knikendief. CirclII rvfltl, broedt algemeen aan moerusige
plaa1len en aan de met riet begroeide oevers der meren en plaasen.
8. De V i. c h - a re n d, Pandio. Aaliaët." broedt zeer enkel in bos8chen Yan
waterrijke streken.
9. De Bnizerd, lJ.teo nlgari" broedt in leer kleinen getale in de groote
bol8chen van Gelderland en Noord· Br&bant.
10. De Wespendief, PeNt;' api~or~" broedt in Noord·Brabant, waarschijnlijk ook in Gelderland en enkel in het ho nt langs den duinkant.
11. DeK er k 11 i I, SlrÎZ jfarllmea, broedt in het geheele land onder de daken
Yan gebonwen, vooral torens, en in bouwvallen.
12. 0 e Bos c h n i I, Siriz al"co, nestelt in de bOl8cben van Gelderland.
18. De Steennil, Siriz .octua, broedt op het platteland, wallrboomen staan,
hier en daar door het geheele rijk.
U. DeR a n 8 n i I, Ot", f}~/gari" nestelt in de bol8chen van Gelderland en
Noord-Brabant.
I) Bij diergelijke statistieke opgaven moet men intu88chen in het oog houden.
dat zij , nit den aard der zaak en om de grdnrige veranderingen die zij door ver·
dere wunemingen ondergaan, in vele gevallen slechts eene aan naderende , ofschoon
dc volstrekte juistheid zooveel mogelijk nabij komende, waarde kunnen hebben.
S) Er zijn ook redenen om te vooronderstellen, dat het S m e 11 e ken, Fako
"'filmt, in enkele gevallen op de uitgestrekte heidevelden in Gelderland broedt.
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15. De Vel d u i I, Ot., 6,ac"yoffU, broedt in enkele gevallen op onze weilanden.
16. De zwarte Specht, Pic,. ..rrarti .. ,. broedt zeer enkel in de bosachen van
Gelderland en de duihche grens.
17. De g roe neS p e c b t, Pieu, ~i,idi,. broedt in onze bosschen, "maar Blechte
zeer enkel in de kustprovincien.
18. Dek I e i neg roe neS p e c h t, Pie .. , CU.,, zeer enkel in de Gelderscbe bosschen
bij de duibche grrns en ook in die van Noord· Brabant broedend waargenomen.
19. De bon te Spe c h t, Pie", "'''jar, broedt in onze bouchen. maar niet in
het lage land. en slechts zelden in het hout langs den duinkant.
20. De m i d d e la t e bon t eSp e c h t. Pic .. , mtdi." in Gelderland, nabij de
duitsche grens broedende waargenomen.
21. Dek I e i neb 0 n t eSp e c h t, Pie .. , mi"or, broedt in Gelderland, N oordBrabant en Groningen.
22. De Dra a i h a I" [ynz torq ..illa, broed 1 op het platte land, maar niet in
de lage streken en slechte iu zeer kleinen getsie langs den duinkant.
28. DeK 0 ek 0 ek, Cue.i.. cano, .." in den zomer overal in ons rijk waar
hout slAat.
24. De Boe ren z wal uw, Hir .. rrdo , .. ,tic/J, broedt in ons geheele rijk in
woningen op het platte land, or in gebouwen aan den buitenkant der steden.
25. De H u i sz wal uw, Hirundo ",6ica, brordt overal in de dorpen en de
buitengebouwen.
26. DeO e ver z wal uw, Hiru"do riparia , ne!!elt gezellig in het geheele rijk,
aan plaatseu, waar de grond los en sterk hellende is, b. v. aan steile duinwanden, aan de kanten der dijken, en zeIrs in groote aschhoopen.
27. De G ie rz \'I" a 1uw. Cypul", ap"', broedt algemeen in ons land, in de
spleten en gaten van mnren en onder de daken van grelote gebouwen.
28. De Nachtzwalnw, Capri",,.lgu, .uropall''', broedt, or.choon niet talrijk,
op opene plaatsen in de bosschen. vooral aparrebosschen in alle drooge
streken van ons land.
29. Het Boomkruipertje, Ctrt"ia fo",iliaru, broedt in het geheele rijk
waar boomen zijn, zelrs in de luiuen of de boomen langs de grachten der steden.
SO. De B oom kie ver, Silta ea.,,,,, nestrit in de bosschen van Gelderland.
81. De Win Ier kon i n g, Troglad!!f" .u,.opa~"" broedt overal in ona geheeIe rijk.
82. De Wat ers pre eu w. Cirrcl", a!Juafie"" nestelt hier en daar, maar zeer
Ichallra, aan de oevers der beken, meren, plaasen or slooten, or aan het
duinwater.
88. De Zw a rik 0 p, Sylcia atricapilla, broedt in de bosschen der grensprovincien, soms ook in die langl den duinkant.
86. De T q inri u i ter, Sy/cia Aortm,;" nestelt algemeen in ons land, in boschjes
en buitentuinen.
85. De G r .. mus c h, Sy//Jia ei",r,., broedt overal in onl land in doorn- en
andere struiken.
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86. De B raam I In i per. Syloia eII'Mlca. broedt overal in ODt rijk ia bo.chjes
en tuinen, zelfl io de steden.
37. De F 1 u i ter, PllylloutJp•• li6üatriz, broedt op drooge gronden in onze
beuken· en sparrenbo88chen, in kleinen getale in de kUltproviucien.
38. U e J! it is. P IIyllo.cOJlI4. t,ocllu/U, nestelt overal in ons laud in botcbjes,
vooral waar berken elaan.
89. De T j iC· tj af. Pllyllo.coptU "V/I4., broedt overal in OOI rijk in boaahjea
en zelfs in groote stadstuiuen.
40. DeS po tv 0 gel, P hyUopttnutl1 Aypolau, nestelt in het geheele land in
boschjes en zelfs iu de stadstninen.
41. DeK are kie t. Cala ..oAerpe Iv,dill4, nestelt in het riet aan de oevers
vau meren en plassen.
42. Dek I e i neK are kie t, CtJla"IOA"p1I ara ..di"lJull, nestelt aan dezeICde
plaataen all de Karekiet. maar ook aan de netkauten vau wateringeu en il
veel algemeener .
43 U e Bos c h ri e t z a n ge r, Calallloll"p1I plll.,I"', nog algemeener dan de
kleine Karekiet. en overal langl de waterkanten in het hont nelteleude.
". DeR ie h • n ge r, CtJla7ll0AI1,p, pA,lIglllitu, nestelt vrij algemeen. maar
.Iechts op bepaalde plaataen, in kruiden of Itruiken langl de kanten der
llooten. ".teringen of plas.en.
46. Ue Sp rin kh Ba n • Ri e t za n ger, Cala7ll0Mrpe Ioc/UII1II4, broedt hier en
daar in struiken of het hout in de duinen or lauga den tuinkant.
46. DeS nor, Ca/a .. oAerpe l •• ci"oidtl., nestelt in de rietunten der plassen
laugs de Beneden·M ....
47. De Nachtegaal, L.ui"ia l..ei"i4, broedt in bo",bjes, in het hakhout,
zeltl in buitentninen door het gebeele land.
48. Het gekraagde Roodstaartje, Lu.cinia pAo~ic.ra, nestelt in het
gebeele land in boschjel en tuinen, vooral in de nabijheid der gebouwen,
zelt8 in de stadatuinen.
49. Het zwarte Roodstaartje, LlUei .. ja tllytu, broedt in de greonleden.
60. Het Roodboratje, L".ei ..ia ,,,6ec,,/a, broedt in bet geheele rijk in boschjes
en zelfs in buitentuinen.
51. Het Blaauwborstje, Luei"i4 ..ecica, leer eukel en slechts in Groningen
en bij Haarlem broedende waargenomen.
62. De Ta p u i t, Sazicola o",."/IIe, nestelt overal op opeoe, drooge plaatsen, zoo
als de duinen, de heidevelden, v~oral op plaatsen, waar boopen sleenen liggen.
53. De blo n d eTa puit, SII;&icola .Iapanna, oenige malen in den zomer in
de duinpannen waargenomen.
54. Het P a a pj e, Sazicola rdelra, broedt algemeen aau drooge, mei laag hout,
beide en krniden begroeide plaatsen, vooral langs den duinkaut.
16. De Roodbont·tapuit, &zicola rv6i~ola, broedt in Groningen, in Gel·
derland langs de grenl8treken, en in de duinp&llDetjes.
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158. De g r oot ePi epe r, .J...
Ri/lllardii, scbijnt, ofscboon zeer zelden, op
onze duinen te broed~n.
157. De Duinpieper, .J... tlt",ca"'pe,Iri.8, nestelt bier en daar in onze dninen.
158. De G r a I p iep er, .J."I;' .. pralnuÏl, zeer gemeen in ona geheele rijk, zoowel
op de vochtige weilanden al. op de beide en drooge duinen nestelend.
159. De Boompieper, .J."III", ar6or~"" broedt in opene boschj611 op drooge
gronden, b. v. in de grensproyincien eu langa den duinkant.
80. De gele K wikataart, JJolaciUo. jlapa, ol' moerassige plaatsen en lage
weilanden, vooral langs de waterkanten algemeen nellelend.
81. De wit t e Kw i kat Ba r t, Mo/acil/a a/6a, overal, vooral in de nabijheid
VBn bet water, zelfa in de ateden op de plutaen van gebouwen n6lltelend.
82. De groote gele Kwikstaart, MoiaciUo. '''/pllrmfa, in Gelderland langs
de duitscbe grens broedend.
83. De zwarte Lijlter, T"rd .. _""la, broedt overal waar zicb geboomte
bevindt, zelCs ÎD de ltadstuinen.
M. De He Cl ij a te r, T.rd", torlJ"at.. , leer enkel in bONeben broedende aallgetroffen.
85. De g r 0 0 te Lij 8 te r, TlirdlU rn.cipor." nn tijd tot tijd broedende in de
provincie Groningen waargenomen.
88. De Kramsvogel, T"rd.. pllari.8, enkel in Groningen broedend.
87. De Zanglijster, Turd.. Dlruie.. , vrij algemeen io OOI laod broedend.
88. De Koperwiek, T"rd.. iliall1/" zeer enkel io Groningen nestelend waargenomen.
89. De Wie lew aa I, Oriolu, gal6,,/a, overal broedend, waar bout en booge
boomen staan, zelfs in groote tuinen langs den buitenkant der stedeu.
70. De graauwe Vliegenvanger, MUIcicapa gn,oks, overal in bet gebeele
rijk broedend.
71. De witgebalade Vlie[[envanger, M"'/li/la!,a collari.8, nestelende ÎD
een atedstniu te Amsterdam en in den Hortns te Groningen waargenomell.
72. DeK I a pek st er, La", .. eZIIM6ilor, nestelt in de grensprovincien.
78. De Ro od kop pi ge KI aau wier, La"i .. r"fo', enkel in Noord· Brabant en
Gelderland broedend.
7'. De g raa uwe K I a a u wie r, La..iu, /lol/uno, nestelt ÎD drooge strelren, in
de grensprovÎncien en lan[[s den duiukant:
715. De B a I t a a r d - Na c b t ega a I, .J./lu"lor .od"lari.8 , broedt overal in boschjes, heggen en zelCI in de stadstuinen.
78. Het Goudhaantje, Regul.. cri.8tat"" nestelt enkel in de Iparrebol8chen
van de grcnsprovincien.
77. DeK 001 mee I, Paru, "'lIjor, broedt vrij algemeen in onl land, maar tamelijk aehaa" iu de kUltprovincien.
78. De Pimpel, Par.. /lo~r"ln<', nestelt in het geheele rijk, waar pboomte
daat, zelfs in onze stadstuÎDen.
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79. Del 11' art e Mee., Panu .It!r, in de sparreboomen van G~lderland nestelend
aangetroffen. In den broedtijd ook in de bosschen lang. den tuinkant gelien.
80. DeK u i fm e es, Pa,.., mllal., , In Gelderland en o}l eenige plaateen in
Groningen nestelend.
81. De Zwartkop-mee., Par., pal",tril, neltelt overal hier te lande, maar
veel minder algemeen dan de Pimpel.
82. DeS tB art mee s, Pa,1U ca.dat"" broedt overal in ons land, waar boomen It.aan.
83. Het Baar d man n e tj e, ParUI lIiaraieu" neatelt aan de plueen langs den
regter oever der Beneden -Maas.
M. De IJlvogel, Jllc"do i'püta, broedt hier en daar, door het geheele rijk,
I&n de oe,ers der zoete wateren.
85. DeR BB f. ear,1U coraz, nestelt in kleinen getale in de honehen van on.
geheele rij k.
86. DeK r a a i , Cor,., Cor01Ct!, broedt overal, nar geboomte staat; in de
zeedninen echter op den grond.
87. DeR 0 ek, Co,un, fr.flÏugti', broedt hier en daar gezellig op boemen ,
leUI die onller .Ieden.
88. DeK la n 11', CorulU ",o,ud"la, nestelt in het geheele rijk, op gebonwen,
bouwvallen. in Ichoorsteenen en ook in holle boomen.
89. De Ek I te r, Pica paria, nestelt overal waar hout staat; in dnin, zelfs in
de zoogenaamde Kattendoornen.
110. De Vlaamlche Gaai, Garr"l., gla"dari.,. broedt in de bouchen en
groote buitenduinen van het geheele land.
91. De Hop, Up"p. 'pop', broedt in kleinen getale hier en daar, vooral
in Noord-Brabant en Gelderland, thans zeer zelden in de provincien
Holland.
92. DeS pre eu 11', St,.",., fJrJgaril. broedt in het geheelc land, vooral in de
woningen van deden en dorpen.
93. DeL e eu 11' e rik, Ála"d" artJt!1I,i,. in het geheele rijk, loowel op weilanden, de heide, al. de duinen broedend.
96. De Kuirleeuwerik, Ála.áa crU lala , broedt aan zandige, openeplaataen,
in de nabijheid der woningen en wegen: in Gelderland aan lommige plaatsen
op de heide en lange de groote wegen door het zeednin.
9&. De G ra a n 11' eGo ra, E",lJllTiza ..iliaria, in de noordelijke provincien
nestelend aangetroffen.
98. De Ge e I g 0 ra. E",6mza cit,.j""Ua, door het geheele rijk. waar hont en
strniken Itaan, broedend.
97. De Rietgors, E",6m=a Ic"ot!1licllU, neltelt algemeen aan de met riet,
krniden of struiken begroeide oevers van moeraleen , meren of wateringen.
98. De H u is m u IC h. F,ingiJla áO"'t!,/ica, nestelt overal menigvuldig door het
ge heele rijk in en bij de menschelijke woningen.
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99. De Ringmnscb, Fri ..gilla .o.. ia ... , nestelt menigvnldig in en bij de
dorpen en ook langs den bnitenkant der steden.
100. De G roe n I i n g. FrilfgiUa cAloru, n8ltelt overal waar boomen .taan,
zelfs in de stadstuinen.
101. De Vink, Fri ..gilla coelelJl, nestelt algemeen in de grensprovincien, in
de kustprovincien enkel.
102. De Di. te Iv i n k, Fri1lgilla card.elu, nestelt aan vele plaatl8l1 nn bet
rijk, vooral waar populieren staan.
103. Het S ij sj e, Frif&giU. 6pif&IU, enkele reizen in Gelderland broedende
opgemerkt.
10'. Het K n e n tj e , Fn,.gilla caf&"abi,.., broedt op drooge, met struiken begroeide
streken: in Gelderland, Noord- Brabant, en in de duinpannen en dninkanten.
106. De A p pel v i n k, CoccofA,ra •• te6 ~"lga";", broedt in Gelderland, UIIr enkel
waarschijnlijk ook in de bosschen langs den duinkant.
106. De Goudvink, PyrrA,,,la rll.t!lan6, enkele malen in Gelderland broedende
waargenomen.
107. 0 e Pat r ij s, Perdiz ei"erea, n8ltelt overal in bet gebeele rijk.
108. De Kwartel, Pudir coftlr.iz, broedt, ofschoon niet menigvnldig, door
bet gebeele rijk, in graan velden en het booiland.
109. Het Korhoen, 1'etrao t6triz, nestelt op de heidegronden in Overijssel,
Drentbe en Groningen.
110. De Wonddnif, Col"'l&a palulwlJ •• , nestelt overal. waar hoornen staan,
in de provincÎen Holland zel(s menigvuldig op de boom en der cingel. en
grachten van de steden.
111. Dek I ei neB 0 IC b d n if, r.oI.",IJ. oe.aI, zeer enkel in Gelderland en
Noord-Brabant nesteielId aangetroffen.
112. De Tor tel d n i (, Cul.RIJa illrfu" even menigvuldig en op dezelfde plaatsen
nestelend ah de Woudduif.
113. De b I a a n w eRe i g er, Ardea eilUrea, nestelt in boucben, hetzij op de
heide, betzij in de lage streken VBn bet land.
11'. DeP u r per rei ge r, Ard.a p.rparea, nestelt in moerusige streken,
overal langs de oevers van meren.
1 U. DeK" a k, Ardea "!lcficoraz, neatelt op de groote plaalen langa den
linker oever der Beneden-Maaa.
116. De Roerdomp, Ardea 6t.llam, broedt in bet riet VBn meren en moerassige plaatsen.
117. Het Woudaapje, bdea mi,..ta, nestelt uan de rietkanten vanpllüsen,
moeraslen en rivieren.
118. DeL epe I as r, pu.falea leacorodifl, nestelt aan de waterrijke streken der
Beneden·Maaa.
119. De Ooijevaar, Cico/lÎfl aJlJa, nestelt overal in lage, waterrijke .trem.
120.. 0 e G r i e I, O.dic/lt!/tIII' crepita,,', nestelt in onze duinen.
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HIl. De Goud-Plevier, CAaratiri., pl"";al;,, broedt hier en daar op onle
heidevelden.
122. De Mor in e 1· P Ie v ier, CAnradriru ",ori.~ll"" enkele malen op oDie
duingrondeu broedende waargenomen.
128. DeS tra n d . PI e v ier, CAaradri", r.aJltiaflll', enkele malen aan den
hoek lID Holland broetlende waargenomen.
124. DeK i e v iet, r a".11IU crUt"tu" broedt overal en in menigte op onze
lage weilanden en aan moerassige plaatllen in de heide.
126. DeS c hole k 8 ter, Ha •• atop.' oltrauglU, nestelt ol' de dningronden,
langs onze gebeele kust.
126. De Hou te nip, Scolopaz ru,tic.la, enkele paren broedeJ1 hier en daar
in onze bosschen.
127. DeP 0 e I B nip, Scolopaz .a;or, in de moeralleJ1 VlD de Peel broedende
waargenomen.
128. De Watere nip, Scowpaz galliruzgo, broedt menigvnldig in Noord-Brabant
en Groningen: in kleinen getale in de provincÎen Holland.
129. Het Bokje, Scuwpaz gamll"la. enkel in Groningen broedende waargenomen.
130. De G r u tt 0, Limo,a a~gocepAala, in menigte áan ~ele plaatsen op de
lalle weilanden VIn ons land broedende.
131. DeR 0 81 e G ru tt o. Li.OIa ,.,.fa, BBn den hoek van Holland enkel
broedende w.argenomen.
132. De kleine bonte Stundlooper, Trillg. CjllClIU ",i.or, enkel aan
den hoek van Holland broedend aangetroffen.
133. DeK e m ph a a n, Tri.ga pugltaz, broedt op lage weilanden, maar op
nog naauwer bepaalde plaatsen dan de Grutto.
18'. DeO e ve rI 0 0 per, Ac/i/u "YPOU"CIU, nestelt aan de steenige en zandige
oelen VBn onze meren en rivieren.
185. De Tureluur. Totaluu calitbi" nestelt nagenoeg even algemeen en
op dezelfde plaatllen als de Kiewiet.
186. De Boschruiter , Totall'" glar60la, nestelt op veengronden en moeraslige plaatsen op de heide.
137. De Wulp, N",."II;Il' arlJ.ata, broedt in ons land op drooge gronden in
duinen en op de beide.
13S. De K I u i t, Rec.Nliroltr" "~oc~It,,, broedt langl de kmt bij de monden
der wateren: b. v. in Zeeland, den hoek van Holland, op Tezel en Wieringen.
1311. De Meerkoet, F.lica atr". broedt op onze meren en plassen.
1400. Het Wat e r boe n tj e, Galliuk ellioropu., broedt overal waar riet groeit.
141. Het Porceleinhoentje. Galli".la porza"", broedt enkel aan de met
riet begroeide one" der meren en plasllen langs de Beneden-Maas.
UZ. Het kie in B te Wat er hoe n. Gallillula .Bai/lollii. bij 'I HertogeJ1boscb
broedende aangetroll'en.
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1408. DeK war tel kon i n g, Orez pratl!1lftl, nestelt door het geheele rijk in
het hooiland, in grBBnvelden en %e1Cs op de heide in het kreupelboach.
1404. De Fan t, Podic~p, eriltatru, oestelt overal op onze meren.
1406. DeR 0 0 d h a I sr nat, Podicep' r.6ricolli" enkel op onze meren en plusen broedende.
146. De Dodaars, Podic'p .. illor , broedt aan de met riet begroeide oeven
van meren, plB88en en rivieren.
l407. De wilde Eend, .I."a, 60clru, broedt in onl geheele land in de nabUheid van het water, zeUs Bin de slootkanten.
1408. DeS lob een d, 47Ia, clypeata, nestelt vrij algemeen op onze zoete
wateren.
l409. De Win ter ta li n g, .I.na, crecca, zoo als de voorgaande.
no. De Zo mer ta I i n g, .I.n4' lJuerlJ.edllla, hier te lande in veel kleineren
getale, mBir op dezeUde plaatsen broedende als de voorgaande.
1 r;I. DeS mie n t, .l.Ila, fletlelope, enkele malen broedende op onze zoete wateren waargenomen.
162. DeK ra k een d, .I.IUU ,trCflera, broedt in kleinen getale op onze wateren.
1&8. De Pij lataart ,
al:l4la, broedt meer algemeen op onze wateren dan
de beide voorgaande.
1640. De Bergeend, .l.IlU iadoNla, nestelt op vencheidene plaatsen in de
dainen langs onze kust.
155. De A a Is ch 0 I ver, Pluzlacrocoraz c4,60, nestelt bij ons aan de oevers
van meren en plassen.
166. De Mantelmeeuw, La,.., fNarinlU, broedt enkel op onze zeeduinen.
167. De Zilvermeeuw, urw, argmlatru, enkel op de duinen, in groote
menigte gezellig op Rottum broedende.
168. De kleine Zeemeeuw, Lar .. , ca"ru, broedt enkel op onze duinen.
all. DeK 0 k mee n w, La,ru ,idi6."dru, broedt op moerassige plaatsen in
poelen, plaBsen en meren.
160. De Dwergmeeuw , La,.", ,ni" .. /." enkele parcn aan den hoek van
Holland broedende waargenomen, ook somtijds in kleine vlugten op den
trek lang I onze kust.
161. Het VischdieCje, Ste,"a IIir .."do, brocdt op lage weilaodcn, aan moerassige plaatsen cn ook in de duinen.
162. }) e D we r g - S ter n, Sterna .ill.ta, broedt op groote zandbanken aan
ouze kast.
168. De groote Stern, Ster"a caratiaca, nestelt gezellig in menigte op onze
kusteilanden en langs de duinen in Zeeland.
1640. De zwarte Stern, SterNa "jgra, nestelt op moerassige I'IBItsen lan
meren en plassen.
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Van deze In Nederland broedend aangetroffene vogels, zijn
de volgende standvogels:
1. De Kerknil, SI,iz jI4"..,a.
2. De Winterkoning, Troglady·
In ,.rop_'.

8. De Waterapreeuw, ei.el",
aqw4/ic."
bij zware vorst aan
wellen.
4. De zwarte LIj.ter, T",dlU
_",..ua, in koude winters gedeeltelij k
verhuizend.
5. De Raa r,
eo,u.
11. De Kr aa i,
corotu.
7. De Kaauw, Co'II., .ao.ed..la.
8. De Ekster, Pica "aria.
9. De V laamlche Gaai, Oa",II.,
glarul4rilU.

Co,,,.,
Co,,,.,

10. De Ge el g 0 ra, E.IJ.riUl rilri·
..ella, echter veelal ook zwervend.
11. De H uismulch, Fri.gilla do.
.."tica.
12. De RingmUlch, Fri.gilla .. 0.·
larul.
13. De Patrljl, Perdiz ri.,rea.
14. Het Kor h oe n, 1'eI,ao Idriz.
15. De Mantelmeeuw, Lar", ",a·
ri .....

16. De Zi Ivermee uw, Lar .. a'·
,e.tal"',
17. De klei n e Zeemeen w, lar.,
ca .. .,.

De volgende der in ons land broedende vogelsoorten zwerven
naar den broedtijd min of meer JO het rond.
1. De H a v ik, .iJIt.r l'al" .. lIari.,.
2. De Sperwer, .iJlt", ..u.,.
3. De Vi.charend, Palldio. Aa·
Iu,ët.,.
4. De Bosch 11 il, SIriz al"eo.
5. DeS te e n uil, SIriz ..oct.a.
6. DeR a n IQ il, Ol", lI"I,an..
7. De V eld u i I, Ol., lI,.acAyol",.
8. De zwarte Specht Pie .. , .arli... I)
9. De groene Specht, Pica, pjridÎl.
10. De kleine groene Specht,
PiCW' ca ....
11. De bonte Specht, PiclU.ajOf'.
12. De middelste bonte Specht,
Pic., .,di";.

13. De kleine bonle Specht, Pi·
.i"or.
14. HetBoomkruipertje, C",.IAia
fa.i/ian..
15. De Boomklever, ,'ijUa eaillia.
16. De Klapekster, La ..i", ,z-

e.,

e.lli/o,.

&,.1.,

17. Het Goudhaantje,
cri"al.,.
18. De Koolmees, Pa,,,' ",ajar.
19. De Pimpel, Pa' .. cOII, .. /II"'.
20. De z warle Mees, Pa'.' al",..
21. De oK u if mee s, Pa'", cnllal.,.
22. De Z war t kop mee s, Parru paI ..Iri,.

23. De Staartmees,
dal.,.

Pa,.., ea,,-

J) Men kan intu.sehen de Spechten even goed als standvogels beschouwen, die
eehter veelal in het gure jaargetijde rondzwerven.
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24. De IJsvogel. Álc~do j'pitla.
25. DeR 0 e k, ('.Qrf11U frNgilcg.'.
26. DeK Q i fJ e e uwe r i 11: , .4la.tla
crUtala.

27. De Woudduif. Col•• 6a

piI-

1•• 6.,.
28. De A.a 11 c h olv e r. Pluu4erocorIU

c4r60.

De volgende der bij ons broedende vogelsoorten verhuizen
geheel of grootendeels naar warmere landen.
1. De Boom valII:, Palco n.66.t~o. vau het na- tot het voorjaar .Cweaig.
2. De TorenTalk , Falco tiM ••• c.l.' • • Ia de voorgaude; hier eu daaroverwinteren echter enkele voorwerpen.

8. De b I a a a 11' e K a ik end i e C, GirCII' cyaMe.,. ala de Boomvalk.
4. D e g ra • a 11' e K a i 11: end ie f. Girc., cineralCefU. ala de voorgaande.
11. De b r u i neK a i ken die C, ('ire., r.f.l. ale de voorgaande.
6. De B a i z e r d, B"t~o ""Igari', in het gure jaargetijde afwuig. behalve
enkele overwintereade voorwerpen.

7.

IJ e We spe n die f, P~rni, apivorll'. van het najaar tot het voorjaar afwezig.

8

IJ eRa DI a i I. Ol., nlgari"
overwinteren ook bij ons.

i. trek- maar ook zwerfvogel. en enkeleD

9. De Dra a i h a la. lynz lorlJ.illa. van het najaar tot het voorjaar afwu.ig.
10. De Koekoek, C.cul", canor"" zoo ala de voorgaande.
11. De Boerenzwaluw, Rirntlo rullic/l. vertrekt in het begin vaD October
en komt Da den vierdeD April terag.

12. De H a i 5 - Z 11' a I a w. Hir ...do .r"ca. vertrekt in September en komt
tegen Mei terug.

1S. DeO e ver - Z 11' a 1uw. Hir""do riparia, vertrekt in het einde van A.aga8tn.
en komt in het begin van Mei terug.

14. De Gier-Z walaw, CypulUl ap.'. van half AugUltlU tot in de eerste
helft van Mei afwezig.

15. DeN ach t - Z 11' a I a 11', Carri,,,,,1g1U ~uropaMU. van het einde van September
tot het begin van Mei afwezig.
16. De Z war t kop. Syl.ia atricapilla, vertrekt tegen het begin van October,
en keert tegen het begin nn Mei terug.

17. De T u in fl a i ter, Sylvia !tor/eM,j" 800 als de voorgaande.
18. De G r a I m a 8 c h. S!lIf1i4 cillerea. vertrekt in September en komt half
April terug.

19. De Bra 1\ m al a i per, Syl.ia cllrrllca. zoo al. de voorgaande.
20. De Fla iter, P!tyllo,coplU .i6ilatriz. van September tot half April
afwezig.
21. De Fit i 8. P!tyllo,cop'48 Iroclriltu, zoo als de voor@:aanole.
22. De T j i f - tj af. P"yllo,coptU rrifu. van October tot in het begin van
April afwezig.
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118. De Spohogel, Phy/lop.nut, hypolau , vertrekt tegen September, en keert
halr Mei terug.
h. 1) e Kar e kie t, Cal« ... olt"P, I.rdi,uI, van het einde van AugultDi tot
het begin van Mei afwezig.
26. De kleine Karekiet, CalallloAerp. ar ...di.aeea, zoo al. de vorige.
B6. De Bosch-Uietzanger, Cala",ohnpe pIIl.,lrn, zoo alt de voorgaande.
117. 1) e R ie t I a n g er, Caü"lJoAerp, phrag.i/i" zoo al. de vorige.
28. De Sp ri n k haa n - Ri etza nger, C"la1llOh,rp' locull,Ua, van September
tot in de tweede helft. van April afwezig.
29. DeS u or, Cala",oAerpe l..,ciNOid." zoo al8 de Karekiet.
80. DeN ach t ega a I, Lu,ci ..ia l..,ei,.ia, vertrekt in September en keert tegen
het midden vau April terug.
81. Het gek r aag deR d s tn rtj e, L.,ei"ia pAo,,.ic.ra, zoo al. de Nacbtegaal.
82. De Zw art e R d 8 te.. r t, L",ei,.ia IAyli" vertrekt in October en komt
tegen April terag.
88. Het R 0 d b r s tj e, L",ei.i" r .. 6Hula, zoo al. de vorige, overwintert
echter ook in kleineren or grooteren getale io on8 rijk.
34. Het B la a u wbo f I tj e, L.,ei ..ia lIIecica, van October tot April afwezig.
85. De Tap uit, Sazieola oe"a,.tlu, vin het begin van October tot in de
eente helCt van April arwezig.
86. De blo u d eTa p u i t, Sazicola 'Iapan"" , als de voorgaande.
87. Het Paapje, .'ia.zieola ru6t!1ra, van September tot Mei arwezig.
88. De Roodborst-te.puit, Sazicola r.6icola,van October tot April IIfwezig.
Wordt echter jaarlijks in kleine ramilien, YlU twee tot drie stok, gedurende
den geheelen winter in onze duinstreken aangetroffen.
89. De groote Pieper, A.lh., Ricltardii, ZIlO als de volgende.
400. De D u i n p iep er, .A.Ih", ea"'pe,lri" van het einde van Septem ber tot
in de tweede helft. van April arwezig.
41 De Gras p iep er, .J.tA .., prale.n., van November tot het begin van
Haart arw6llig. Somtijds treft. men, zelrs aan de zeekust, enkele overblijven, in den winter aan.
U. De Boompieper, .A,.tA .. ar6orewl, van het begin van April tot inSep.
tember in ons rijk.
48. De gele Kwikstaart, JlolaciUa jlafJa, komt halr April tot ons, en
verhuiat in September.
440. De witte Kwikstaart, JlolaeiUa al6a, verhuist in October en komt
halr Maart terug. Aan vele plaateen ontmoet men intulScheu voorwerpen,
IOmtljds twee, drie of vier bij elkaar, die overwinteren.
U. De groote gele Kwikstaart, MOlaeilla IIIlpAurea, verhuist tegen
November eu komt in het begin vau Maart terng. Overwintert ook enkel,
100 all de witte Kwikstaart , en klimt alsdan ook, ofschoon zeer zelden in
de kDit-proviucien, waar hij niet broedt.

°°

°

°

°°
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411. De Beflij ster, T"rd", lorguafru, vertrekt in October en komt in April terug.
47. De groote Lijster, 7'",d., "ilCiDOr.." 100 als de voorgaande.
48. De Kramnogel, T"rdu, pilar;', in October en November meuigvuldig
op den najaarstrek; keert in April terug. Intuaacben overwiuteren ook groote
vlugten op onze landerijen.
49. DeZanglijster, l'"rdu ...,icNl, trekt tot in December, keert in Aprilterng.
1i0. De Koperwiek, 7'.rd", iJiac"" zoo als de ZanglÜ8ter.
lil. De Wie lew a a I, Orio/", ga/b .. I4, bij onl vau het begin vau Mei tot
bet einde van AugustuI.
lil!. De g r aa uwe V li e gen van ge r, X..,cicopa g,ilol4, vertrekt tegen September en komt tegen Mei terug.
53. De wit geb al 8 d e V li eg e u v aug er, Jf..,cicapa coUam, vertrekt in September, komt iu bet begin VBn Mei terug.
54. De rood koppige Klllanwier, Luiu. rufru, verhuist in September,
komt in April terug.
56. De g ra a n weK I a a u wie r, Laniu, col/urio, als de vorige.
55. De Bastaard-Nachtegaal, Accutor ,"od.lam, verbui.t in October,
komt tegen April terug; velen overwinteren echter.
57. Het Baardmannetje, Parru biar.iCM', vertrekt in October, komt in
April terug.
58. 0 e Hop, Upupa epop', in ons land van April tot September.
59. DeS pre e uw, St.",tU "ul'Jari" vertrekt in den regel laat in bet najaar,
en komt in Maart terug, velen overwioteren ecbter bier te lande.
60. De IJ e e II w er ik, .Alauda aruhI,iI, vertrekt in October eo November, komt
in Februarij terug.
61. De g r a a uwe Gor s, Emberiza ... iliaria, vert rekt in October en November,
komt tegen April terug, ook in deo winter somtijds zwervende.
62. De Rietgors, E",beriza ,cltoenicl.." verhuist in October, komt in het
begin van April terug.
63. De G roe n li n g, F'Ti"gil/a cA/ori" vertrekt in October, komt in April terog.
64. De V i 0 k, F,i"gilla coe/eb" vertrekt iu October, komt tegen April terug,
velen overwioteren ook dikwijls bier te lande.
65. De Distelvink,
April terog.

Fri"gilla card"e/i"

ver buist in September, keert in

66. Het S ij sj e, Fri.gi/14 'pi""" bebalve bet kleioe getal bij ons broedende voorwerpen, komen er in bet uajaar groote vlugten Dit bet noordoosten op den
trek door ons hlnd, en velen zwerven er ook den geheelen winter door rond.
67. Het Koe u t je, Fringilla ca,,,,ahi,,a. van October tegen April afwezig.
68. De A p pel v i n k, CQccot"ra..,t.~ ""Igaril, zoo als de vorige; overwintert
ecbter ook enkel.
69. De Gondviok, Pyrr",,14 ""/gam. verhuist in October, en komt in het
voorjaar terug; zwern echter in den winter somtijds rood.
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70. DeK war tel, P"iiz: cot.NOiz:, vertrekt dik"ijls reeds tegen September,
en keert in het begin Yin Mei terug.
71. De Kleine BOilchduiC, C"III1#64 o~"a6, iu het gore jaargetijde af"ezig.
72. De Tor tel d u ir, C"lll.6a '"rl"r, verhuist in Septem ber , keert in .4.pril terug.
73. De Blaau"e Reiger, Árdea ci"eua, ycrhuÎst in October, komt tegen
Maart terug. Enkelen overwinteren echter.
7•. De I' u r per r ei ge r,

Árd~a

p.rp"rea, van September tot April afwezig.

76. DeK .. a k, Árdea .ycli,·oraz, vertrekt tegen October, keert in het begin
van Mei terug.
76. De Roerdomp, Árdea "~llari"

van October tot April aewezig.

77. Het Woudaapje, Ardea • i,. "Ia , vertrekt in September, en komt in
Mei terug.

78. DeL epe la ar, Platalea l~corodea, Vin September tot tegen Aprilae"ezig •
711. De Ooij eva&r, C.co ..ia al6a, vertrekt tegen October, en keert tegen
Maart terug.
80. De G ri e I, Oeii""""", C"pi/IJ,." verhuist in September, komt in April terug.

81. De Go n d. P I e v ier, CI/aradri", pl"Dial'" vertrekt in October, keert in
April terug.

82. De Mor i nel· pI e v ier, Cllaradri., Mori,ull,,6, all de yoorgaande.
83. DeS tra n d· pI e v ier, ('haradr;a' c4lllia"JU, vertrekt in het najaar, keert
in het begin van Mei terug, komt reeds tegen September in groote menigte
langa onze kuat op den trek, die dik wijl. tot laat in het jaar duurt.
M. DeK ie" iet, I' a"eU., cri61atll', verhuist in September, keert io het begin
VIn Maart terug. Andere, in grooten getale uit het Noordoosten tot onB
komende voorwerpen, trekken tot in November door oos land, en enkelen
overwinteren er aan het zeestrand.
85. DeS c hole kst er, Ha~.at"pll6 oliraleo .."

verhuist in September, keert

in April terug. Enkele voorwerpen overwinteren er ook.
86. De Ho n tB nip, Scolopaz r.,ticllla, trekt in October en November, en
keert tegen April terug. Van de in het najaar tot oua uit het Noordoosten
komeude, blijveu er hier en daar voorwerpen tot laat iu den wiuter bij on8.

87. DeP 0 e Is nip, Scolopaz Illiljar; de najaarstrek duurt van hale Augustu.
tot hale September; de voorjaarstrek van half April tot hale Mei.
88. De Water8nip, Scolopaz gallillago,
Maart terug.

811. Het Bo kj e,

vertrekt in September, komt in

Stolopa~ g"lIiNllla, vertrekt in September, keert tegen Mei terug.

110. De G r ~ tt 0, Li.ola aegocep~ala, komt in de tweede helft van .4.pril tot
ons, verl.. t zijne broedplaatsen reeds in Augn$tus, om ~ieh naar de monden der rivieren te begeven, en verlaat ook deze in Septem b~r.
111. DeR 0 88 e G rut to, Lilllo'a rIlfa, als de vorige, maar velen komen uit
het NoordwesLen in Septembcr cu OctûLcr laUj§:i uUzo kUBt, en hu uden zich
aan de alibben der riviermonden op.
UfLAIDUCO.
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92. De Kleine Bonte Strandlooper. Tri"ga cÎllel" mi"o,.. van het
najaar tot het voorjaar afwezig.

93. DeK e m p h a a n. Tri"!la p"gn4Z. zoo ah de Grutto.
94. DeO e ver I 0 0 per. ,Je/itu A!lpole"eo,. vertrekt. soms laat. in het najaar;
keert tegen Mei terng.

95. De Tu rel u u r. Tolalt"' calidri,. zoo ala de Grutto.
\l6. De Hos c h ril i te r. T~lall"' gla",ola. vertrekt in den regel in September. en komt tegen :Mei terug.

97. De Wui p. NU1IIen"u arqun/a. vertrekt iu October, keert in April terng.
98. DeK I u i t, RUIlrviro,tra a~ocetta, vertrekt in September, komt in
April terng.
99. De Meerkoet, Fulica atra, leeft bniten den broedtijd gezellig op onze
wateren, vertrekt hij invallenden vorst en keert tegen April terug. Overwintert ook enkel hij ons.
Ion. Het Wat e rh 0 e n tj e, Galli""tn cnlorop"', vertrekt in September en
October, en komt iu April terug. Enkeleu overwinteren er ook.

101. Het Porceleinhoentje, Galli""lc POrUJlli', vertrekt in Sel,temher
eB October. komt in April terug.

102. Het Kie i n e Wat e r hoe n tj e. Gallilluln Bailloll'. zoo als hetvoorgaan de.
103. De Kwartelkoning. Crez pratell'u, verhuist in het najaar. keert eerst
in het midden van 111 ei terug.
)<' u ut. Podic'1" cri'fa/,,,. verhuist in September. komt in April terug.
Wordt ook somtijds enkel in den winter aangetroffen.

104.. De

105. DeR 0 0 d h a Is f u ut. Podic~p' r"b,.icolli,. zoo als de voorgaande.
10f3. De Dodaars. Podic'1" """or, zoo als de voorgaande, zwerft echter in
den winter dikwijls in het rond, Cn houdt zich, hij toe water. aan wakken op.

107. De Wilde Eend. Alla. bouAal; velen vertrekken tegen den winter en

108.
109.

110.
111.

112.

komen in Maart terug; anderen zwerven in den winter rond en komen alsdan ook aan de zeekust.
DeS lob c end, ,JJfa, cl!lp.ala, vertrekt in het najaar en komt tegen April
terng. Eukelen zwerven in den winter in het rond.
De Win ter ta I i n g, Anal trecca, verhuist in het najaar. en keert in
Maart en April terug. Overwintert ook vrij algerueen • en leidt alsdan een
zwervend leven. of houdt zich. hij toe water, Ban wakken. somtijds in gezelschap der tamme Eenden op.
De Zo m e rta I i n g, Ana' qu.,.qu.dula. verhuist in het najaar en komt
in April terug. Overwintert zeIJen.
De Sm i ent. A"tU pe,.. lope. verhuist in het najaar. en komt in April
terug. Wordt niet zelden. in den winter. aan onze kost zwenende aangetroffen.
De Krakeend, AtJa, 6tr~p,,.a. verhnist io Octoher. en komt in Maart
en Ä pril terug.
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11S. DeP ij la ta ar t, 4ru1' _ta, vertrekt in het DIjaar , komt iD April terug.
OverwiDtert ecbter iD kleineD getale.
11.. 0 e Be r g een d, ..lila. {adoNIa , vertrekt tegen October, komt in April terag.
lUi. De Kokmeeuw_ Lar ... ridi6ud". vertrekt iD September, eD keert in
April terag.
118. De Dwerg-meeaw, Lar/u ...illlll.u, zoo all de voorgaande.
117. Het Vilchdiefje, SIerlIa Air"lIdo, vertrekt in September, kOlDt iD het
begia vaD Mei terug.
118. De Dwerg-SterD, Sln-u .. iuta, zoo 11. de voorgaaDde.
1111. De Groote SterD, Ster"a call1iaea, zoo als de voorgaaDde.
120. De Zw art eSt e r D, SteTlla "i9ra, zoo als de voorgaande.

LIJST DER VOGELS, DIE IN NEDERLA.ND NIET
BROEDEN, MAAR ER JAARLIJKS MlN OF MEER
REGELMATIG OP DEN TREK OF OP HUNNE ZWERFTOGT EN KOMEN_
1_ Dil SI e c h tv • Ik, Faleo CO"''''"";' , komt eDkel reeds tegeD September,
liD tot laat iD het najaar meer algemeen, op den trek in ODS laDd, eD trekt
iD Maart eD April weder terng. Enkele leiden ook een zwervend leven eD
overwiDtereD bij onB.

i. De Noorweegsche Giervalk, Fa/co gyrfako; VBn lijd tot tijd komeD
enkele JODge voorwerpeD op den trek door on8 land.

8. Het SmellekeD, Faleo lIelaloll, komt iD het Dajaar, in kleiDeD getale,
op deD trek tot ODI, en overwintert er ook enkel.
•. De Zee - A re Dd, Hali.n.ël"' al6ici/la, komt laat iD het Dajaar op deD
trek tot ona, hondt zich meest iD de duinstreken op, gaat ecbter eokel ook
biDDeD ',laDde, en vertoeft dikwijls den geheelen winter bij ons.
5. De Wou w, MiloUl r~gali., zeer enkel mur nageDoeg jaarlijks iD het najaar
op ODze heiden en de greD!proviDciën waargeDomen.
8. DeR 0 i g Poot - B 0 i z e r d, Bil/eo logop'" , komt in bet najaar, in kleine
troepeD tot ODS, vertoert veelal in de duiDstreken en overwintert er ook eDkel.
7. DeO e ver - Pi epe r, AnIA/U rIlpeIlri, , komt in October en November
tot aD', hoadt zich aaa de steenen hoorden langs onze kUBt op, en trekt
iD balf Maart, waar meD hem ook aan de zoele watereD vindl, terug. Wordt
enkel ook gedureDde den geheeleD winter aan onze kuat aangetroffen.
8. De Zwartgraauwe VliegeDvangH, MrHricapa atTicapiUII, ia het
voor- eD Dajaar op deD doortrek in N eclerlaDd.
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9. De Pestvogel. '&"'lu1i, garrNla. komt, in sommige jaren. in het konde
aaisoen • op den trek tot ons.
10. Het Vuur-Goudhaantje. R~gNlu' iu"icapiUUI. in het najaar door ona
land trekkend. zwerft er ook in den winter rond.
I!. De Bonte Kraai. CorD'" cor1liz. komt halC October tot ons. overwintert hier te lande en vertrekt wederom in Maart.
12. De Notenkraker. Nuci/raga caryocatactt!'. trekt in sommi~e jaren. in
het najaar. door ani land.
la. DeO rt 0 1a a n. Em6uira "orfNla"a. komt jaarlijks. op den trek. naar
Noord-Brabant. zeer zelden in de overige streken van ons rIjk.
U. De Sneeuwgors, Em6erÎza .iDa/i" op den trek. vooral in het najaar.
dikwijl~ in groote vluKten. aan onze kust; gaat bij sneeuw ook meer biunenla'ld~.
15. De IJ sgo r s. 1:.'",6"i.a lapl'0Jlica. op den trek. maar Jeer enkel, aan onze knst_
16. DeK ee p. FriHgilla mONtifri"gilla. komt op den trek in het najaar in
groote menigte door ons land.
17. Het F ra ter tj e. Fri"gilla IIIo"ti"",. komt in sommige jaren. in groote
menigte, in het najaar op den trek tot ons.
18. Het Bar m s ij sj e. Fri1lgiUa linaria. zoo als de voorgaande. maar veel
algemeen er .
19. De Kruisbek. LOJ'ia c.rDiro'lra. van Augustns en somtijds tot in den
winter in kleine troepen hier en daar in de bosschen. vooral sparrebosschen.
in het rond zwervende.
20. De Bon tb e k· PI e v ier. C"aradriN' hiaticula. in kleinen geWe op den
trek langs onze kust.
21. De Kleine Plevier. C"aradrilll millor. zoo al. de voorgaande.
22. De Go u d kie wie t. Ya"ell", "luatal·ola. in het najaar en ook in den winter in kIemen getale op den trek aan onze kust.
23. De Steenlooper. Strep,ila, iICterpr... in het na- en voorjaar op den
trek aan onze kust; enkel ook in den winter.
24. De KaDoet-Strandlooper, Triwga ca1lIltu,. zoo all de voorgaande.
25. DeP aa rs eSt r a n d I 0 0 I' er, Tri"flil maritima. zoo als de voorgaande.
26. DeK rom bek - S t ra n d I 0 0 per, Tri"ga 'u6ar'l"ata. in het najaar en
voorjaar op den trek langs onze kust. vooral aan de slibben der rivieren.
27. De Bon t eSt raD dIa 0 I' er. 1'ri"ga cillclNI. in het na- en voorjaar op
den trek langs onze kUit.
28. De kleine Strandlooper. Tri"ga miIJ"la. in het na- en voorjaar op
den trek op baggergronden • ook op schorren langs de dijken van ZeelAnd.
29. De Drieteenige Strandlooper. Tri,,!!a arelIaria. zeer gemeen in het
najaar op den trek langs onze knst. enkel ook in den winter. in het
voorjaar in de tegenovergestelde rigting terug trekkende.

80. De Zw art e Ruit er, l'ola"", /u,cu', komt op den trek in het voor- en najaar
aan de slibhige oevers der Zeeuw8che stroomen • der ZuiJerzee en van Vriesland.
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81. De Groenpootige Ruiter, ToiiJ'''" glotti" komt enkel op den trek in
on8 land.
S2. Het Wit g a tj e, TO/iJnru or.AroprJl, zoo als de voorgaande soort.
311. De Regenwulp, Nr"n,,,i,Jl p"a~opu" trekt in het najaar, in tamelijk
kleine vlugten door ons land, keert tegen de maand Mei terug, en blijft
a1adan, tot laat in Mei, in vlugteu van twintig en weer stuks gezellig op
onze weilanden in het rond zwerveu, zonder te broeden.
M. De Wat e r r a I, RIIlIIII aq"aticIII, in het najaar en ook in het voorjaar
op den trek in ons land, overwintert er ook enkel.
311. De Kraan, Gru ci ... rriJ, trekt in October en November s' nacht. in
groote vlogten door ons land, vooruamelijk door de grenspro,iucien, waar
zij op de heide gnan uitrusteu.
86. DeP a peg a a i d ui k er, Mormon arcliclU, gednrende het gure aailoen in
de Noordzee, bij noordwesten storm aan onze kusten.
87. De Alk, AlciJ torda, op den trek in het na- en voorjaar, dikwijls ook
gednrende den geheelen winter, aan onze kusten.
38. De Zee koet, UrÎtJ troile en UriiJ troile leucop"'''a/mlU, zoo als de voorgaande soort.
89. De g r 0 0 t e Zee koe t, Uria BrUfl"icAii, zoo als de Alk, maar zeerschaars •
.a. De lis d u ik er, Colymhu gladalil, zeer enkel op den trek aan onze knsten.
41. DeP are I d u i k er, Co/ymb", iJrcticu, op den trek, en ook in den winter,
maar in kleinen getale, aan onze kUiten.
"2. DeR 0 ad k e e I i g e Zee d u i k er, ColymfJIII upfentrionali', zoo ala de
Parelduiker, maar veel algemeeDer.
"8. De Kuifdoiker, Podiap, corn/"" op den trek en ook in den winter,
maar schaars, aan onze kusten en binnenwateren.
... De Ge 0 0 r d e F 0 ut, PodiCl!/" a"ri/"" zoo als de voorgaande.
"5. De w i I d c Ga n s, .4n..-f' (iner~u" komt op den trek door oos land, zwerft
er ook in den winter rond.
"6. DeR i e tg a n 8, .41l"r "g"'"m, zoo als de voorgaande, mBar menigvuldiger. - De verscheidenheid met rose1:leurige pooten , .41l'U 6racAyr"yrccll."
komt io zeer kleinen getale tot on8.
"7. De Kolgans, .4nur al6ilro"" zoo als de voorgaande; de kleine verscheidenheid, .4nur ",i"I/IIt', zeer zelden.
48. De Bra n d ga n s, .4nur l~tlrOpli" op den trek in onB land, maar vrij Bchaars.
"g. DeR 0 tg a n., .4nur fJunicla, op den trek, en ook enkel in den winter,
tot tegen Mei in ons land.
50. De Zwaan, (!tgll"' olor, uer enkel bij felle kou~e, op onzc binnenwateren.
51. De wilde Zwaan, CYfl/IIIJ 1.r1U or mll.ic •• , op deu trek, langs onze
kust, bij felk koude ook op de hinnenwateren.
52. Dek I e i De Zw a a n, CyO""' minor, op den trek, maar zeer enkel, in onl land.
113. De Ei der een d, .4nallllollj"ima, in het gure jaargetijde enkel aan onze kust.
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5'. De Zwarte Zeeëend, A"a, "agra, van het najaar tot hehoorjaar, vooral
bij felle koude, gemeen aan onze kUBt j komt ook op de binnenwat~ren.
66. De Groote Zeeëend, .J"IU I.,ca, zoo ala de voorgaande, ma.r veel
sch •• racher.
56. 0 e IJ lee n d, A"a, glacaalu. enkel in het Iture jaargetijde aan onze knlt.
57. De Brileend, .Jna, Cla1lgflla, zoo .Ia de Zwarte Zeeëend.
68. DeK u ir een d, .J"IU I ..lig.la, zoo als de Zwarle Zeeëend, maar minder
menigvuldig.
6\). De Toppe reend • .J"a, ",arila, zoo all de voorgaande.
60. De 'J' a fe I ee n d. Atla, I"i .. a, zoo all de voorgaande, maar minder algerreen.
61. De Wit 0 0 g • een d. d .. a, ,,!/roea, in het gure jaargetüde, maar zeer enkel
aan onze ku~ten of binnenwateren.
62. De G r 0 0 te Z a a g bek, J}/erg .. , mcrga.ur, op den trek vrij algemeen aan
onze klist; zwerft ook in Ilen gebelden winter daar rond, en komt op de
binnenwateren.
63. De mi d deis t e Zn. g bek, Mergu, lerralor, zoo .Ie de voorgaande, maar
veel algemeener.
M. Het Non n e tj e, llergfl' aI6ell." zoo ale de beide voorgaande, maar
veel Bchaarecber.
65. De Middelsle Jager, Le,/ri, pomari .. a, van tijll tot tijd, in het gnre
jaargetijde, IDmtij<1s reeds in Seplember, op zij be zwernogten, aan onze kust.
66. De Kleine Jager, Lel/ri, paran/a, zoo als de voorgaande.
67. 0 e KIe i n Bte J a ge r. Lellm eet/AfI" zoo als de voorgaande, m&ll' Zee!'
ecbaan.
68. De Burgemeelter, Laru, glalleu" gedurende bet geheele gure jaargetijde. echter niet talrijk Ban onze kust j maar slechts jonge en voorwerpen
in den overgang tot het volkomen kleed.
69. De Klei ne Man tel me e uw. Lar'" I"'c.,. op den trek. reeds in September. langs onze kost j de jongen overwinteren er ook in kleinen getale.
70. De Drie tee n i ge Mee n 11', Larw, /ridae/ylfl'. in het gnre jaaraget\jde.
vooral bU etormweder en Bneenw. aan onze kast rondzwervend of daar
langs trekkend.
71. DeK I e in e Kok mee uw, L.r", ridillutld", .i"or of La,.,., capillral"',
op den trek in het na. en voorjaar, in kleine vlagten lang. onze k nlt.
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LIJST DER VOGELSOORTEN, WELKE IN NEDERLAND
SLECHTS ALS VERDWAALD VOORKOMEN.
1. De SteeD- AreDd, AIJ~ila fwl"a, slechts eenige malen geschoteD.
2. De B liS t a ar d - Are n d, AIj"i/a clanga, slechts een voorwerp gevaDgell,
be"oont Zuid-Rnlland.
3. De Zw art b u i ne Won w, Milu/U ada/iru, slechts eens opgemerkt eD gevaDgeD, bewoont de Zuid helft vaD Europa.
4.. De Ge w 0 De G ier, rul/ur f1!.l"1!.', slechts eens op de Amersfoorder heide
waargeDomeD en gevangeD, bewooDt Zuid· EuropR.
5. DeS nee uw- U i I, Striz "!lct~a, in deD wiDter verscheidene malen waar~DomeD eD geschoten, bewooDt de Noordpoollanden.
6. De Ron,,- Kwikstaart, MutaciUa alba 1.!lw6ru, slechts eenige maleD
waargenomeD eD geschoten, bewoont Groot-Brittanje.
7. De Val e L ij I ter, Twrdw. pal/e"., eens op deD trek iD het najaar gevaDgeD, hewoont Siberie.
8. DeR 0 0 d h a Is - Lij s ter, Trtrdw. r.jico/lu, zoo als de vorige.
9. De Siberische Lijster, 7'urdUl ,i6iric•• , zoo als de vorige.
10_ DeS c h. r rel aa r, roracia. garrula, eens geschoten, hewoont het oostelijk gematigde eD warme Europa.
11. De R08éspreenw, Slu',,"' rOIeUl, ecnige malen, zelrs een wijfje met
eeDe hroedvltk waargenomeD eD half J uuij geschoten, bewooDt het warme
Oostelijke Europa.
12. De Berg- Leeuwerik, AIa.da alputTi., eeDigc maleD geschoten, hroedt
in het huoge Noorden.
1 :J. De D w erg - Gor s, Em6PTi:a puJi//" , eenige malen op deD trek in het
Dajaar gevangen, hrocdt in Siberie en Noord· Ruslund.
14.. De Rohmusch, Fri"gil/a pelro"i" , eenige malen gevangcn, bewoont
rol><achtige streken van de Zoidheln van Europa.
15. De Groote Kruishek, Lori" P!I'inpJiltacli', eenmaal genngen, bewoont
het koude rn gematigde Oost-Europa.
16. De WitbaDdige Kruisbek, Lona 6i/auinta, in Februarij 184(\eenige
voorwerpeD bij Utrecht gevangeD, hewoont Siherie en Noord-Rusland.
17. Het SteppenboeD, Pleroc/" (S!lrrltaptu) pa,adoru., een paar iD deD
Dazomer van 1859 iD het barre duiu bij Zandvoort. gedurendc eene maaDd
waargenomeD, en het manDetje geschoteD; bewoont Tnrkc!taD.
18. De Groote Zilverreiger, Ard~a al6a, eenige malen in ons land geaehoten. bewooDt het Zuidelijke Europa.
19. DeK I ei De Z i 1ver rei g er .. .A.rdea gaTle/la, zoo als de voorgaande.
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.l.rtl~a ,tllloitk" herbaaldelijk un de BeDedeJI-Mau "'scboten, bewoont het warme Europ •.
21. De Zw art e Ooi jeu ar, ctcOIlia fligra, herhuldelijk geschoten, bewooat

20. De Ralreiger,

de warme en gematigde .treken lBD Ooet-Europa.

22. Del bi 8, /6" falcinelbu, herhaaldelijk

"url!eDo~n eD geaehoten, bewooat

het warme Europa.
23. De G ro 0 t e Tra p, Otu larda, herhaaldelijk geschoteD, bewooDthet warme
en gematigde Europa.

240. DeK I e i neT rap, Olu lelraz, herhaaldelijk geschoteD, beWooDt het warme
Europa.

25. De Aziatiache Kraagtrap, Olu Mac9,.eflii, eena geschoten, bewoont
het heete Westelijke Azie.

2B. De Renvogel, Cu"ori., e.roplU", eeus geschoten, bewoont Abyasinie
en Kordof.n.
1l7. De Kleinste Strandloopcr, 7'riaga T __ ifICJ:,;, leer toe..llig op den
trek in ons land. broedt in het hooge N oorden der oude wereld.

28. De Roase Franjepoot, PAnla.np" f_/ica',u, na zware atormen enkel
Ban onze kust in het gure jaargetijde, broedt in bet hooge Noorden.

n.

!Je Il u n bek - W u lp, Nu",efli", leuiro,fri" een8 in Nederland geschoten,
be"OOIIt het beete Europa.

SO. De K I ei n e A I ~ • .dlc. 0114, /la zware slormen enkel aaa oale kult.
SI. De Roodhala· Gans, dnur r.firulli" dwaalt zeer zelden, maar, eena
zelfa' ia eene kleine troep, in ons land af; broedt in h~t Noordelijk Siberie.

311. De Cauadagana, AJU" caraad,n,i" eena in on8 land gevangen, bewoollt
het konde Noord·Amerika.

33. IJ e

Kro 0 nee n d, 4."a, r"'fi""'. enkele malen getlchoten, beWOOllt bet hoete
Europa.
84.. De Jan van Gent, SI/la 6aJla1la, na zware atormen somtijds aan onze
kust, broedt aan de knst van Scbotland.
8~.

De Geknifde Aalscholver, Pltalacroco,.az !l"at:r<lll" enkele malen aau
onze kust woargenomeu, broedt aan de kusteu van Groot-Brittauje.

36. De N oordscbe Stormvogel, Proct!llaria glacia/i"

komt bij zware

atormen somtijds aan onze klist. broedt in Noord·Europa.
37. Het Storm vogeltje, TAalauidroma p_lagietr, met zware Noordweststormen aan onze knat, broedt in bet Noordwestelijke Europa.

as.

Het val eSt 0 r m v 0 ge ltj e, T.kIallidro_ L.llcl1ii, .!echts eeIII aan
onze kUit geachoten, bewoont de kusten van den Noordelijken Atlantiacheu

Oceaan.
89. DeN 00 rds eh e P ij I a tor m v 0 gel, PIlf1i,.'11 nrclicIII, bij Noordwest.atormen aomtijda aan oDle kaat, broedt in het Noorden.
400. De G r oot e J ag er, Led";" tllliarrat:l~,. eenige maleu in onl laad nrdwaald, broedt in het noorden van Schotland tot IJaland.
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tI. D. )tleiue BUJ'gemeeator, La,.., Wwcop'rr." in den winter enkele
malen uu oUle kueteu geeehot~n, broedt in het hooge N oord~n.
Ü. De Reu-Stern, .'Wtr•• c;IIpia, eenige IIltIlen in kleine vlogten bij ons
waargenomen en geschoten, bewoont Ooet·Europa.
.68. DeL ach· Ster n, St"..
eeDige mlllen geschoten, bewoont de
ZuidhelJ\ VIID Europa.

_,lic.,

Wanneer men bovenstaande lijsten doorloopt, zal men ontwaren, dat het geheele getal der in Nederland in den wilden
staat waargenomen vogelsoort.en ongeveer ruim 280 bedraagt.
Onder deze zijn er echter niet meer dan ruim 160, die aldaar
broedend aangetroffen werden, terwijl er ruim 70 alleen op den
trek komen en er evenmin broeden als 43 andere soorten, die
alleen toevallig uit andere, somtijds ver afgelegene streken, van
tijd tot tijd enkel tot ous overdwalen. Men l.al verder ontwareu, dat van de in ons land broedende' vogds slechts 17 soorten als standvogels te beschouwen zijn, of met andere woorden
als soorten, die het,geheele jaar door aun hare broedplaatsen
blijven wonen, of zich alleen op geringe afstanden daarvan
verwijderen; dat 28 andere soorten tussc,hen ieder broed-saizoen
een zwervend leven leiden, en de overige 120 soorten ons
land gedurende dezen tijd verlaten. Wat laatl>tgenoemde soorten
betre!t, moet men intuSl1chen in het oog honden, dat van som-'
migen, in den regel. een naar omstandigheden kleiner or
grooter getal bij ons blijft overwinteren, en dat men geheel
buiten berekening moet laten de door zwakte, ziekte o! andere
oorzaken in het reizen verhinderde, enkele achterblijvers vall
sommige soortelI, die ovengt'lIs volkomene trekvogels zijn.
Bij de beschouwingen omtrent de natuurlijke verspreiding
der vogels in eenige streek, mag men de kunstmatig van elders ingevoerde o! in den tam men staat levende soorten in het
geheel niet in aanmerking nemen, en het is zelfs wenschelijk
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alle uitzonderingen onopgemerkt te laten, waartoe ook bebooren
de vogels die, door buitengewone omstandigheden gedreven,
slechts zeer enkel of zeer zeldzaam in streken verschOnen, die
zij eigenlijk noch bewonen, noch regelmatig op den trek komen
opzoeken. Zoo als reeds opgemerkt werd, behooren hiertoe in
ons land ruim 40 soorten, we~halve het getal der bij ons
regelmatig voorkomende soorten eigenlijk niet meer dan nagenoeg 240 bedraagt.
Men moet verder in het oog houden, dat de meeste bij
ons broedende en voornamelijk nagenoeg alle insekten- en
wormetende vogels, gedurende den winter afwezig zijn, maar
dat daarentegen in het koude jaargetijde een aanzienlijk getal
soorten ons land komen opzoeken, die men er in den zomer
niet aantreft i dat zich onder deze vuoral vele Water- en ook
Stelhogels bevinden. en dat nagenoeg al deze trekvogels in
grooten, zelfs boitengewonen getale van indi vi dus verschijnen.
Bovendien komen ook, van verscheidene der bij ons, enkel of
meer algemeen broedende soorten, zoo als b. v. het Sijsje, de
Vink, verschillende Lijstersoorten enz., op den trek groote
vlugten van elders uitgebrorde voorwerpen door ons land, en
sommige dezer blijven er zelfs den geheelen winter door rondzwerven of zich, gedurende dit saizocu, op de eene of andere
plaats vestigen. Deze trekvogels intusschen houden zich, zoo als
"ele vogels in het algemeen, die in den winter een zwervend leven
leiden, in het koude jaargetijde, niet altijd bepaaldelijk aan de
streken op, waar zij gewoonlijk gevonden worden, maar verlaten
deze en begeven zich naar zulke plaatsen, waar zij telkens het
meest gemakkelijk en overvloedig hUll voedsel vinden: velen
verbreiden zich derhalve in dezen tijd over alle gedeelten van
het land i een groot getal der min of meer uitsluitend aan zee
le\'ende soorten komen, somtijds in menigte, op de rivieren en
binnenwateren i terwijl eenige andere, meer binnenslands huizende BOorten alsdan ook aan de zeekust verschijnen. Eindelijk
moeten wij doen opmerken, dat verscheidene der bij ons nes-
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telende vogels, zelfs gedurende dt'Jl broedtijd, in streken van
verschillenden aard leven, en dat derhalve sommige, zoo als
b. v. de Leeuwerik, de Graspieper. enz. nagenoeg oY'eral aangetroll'en worden, terwijl andere tot bepaalde plekken van nur
evenredigheid geringe uitgestrektheid beperkt zijn.
Na deze verschijnselen in het algemeen te hebben aangevoerd; zal het overbodig zijn ze telkens in elk bijzonder
geval te herhalen of daarop te verwijzen, en wij kunnt'Jl nu
overgaan tot eent beknopte algemeene schildering der verlJpreiding van de vogels in de verschillende streken van ons vaderland.
Wij hebben getracht deze schildering door eene kleine rij
van door ons naar de natuur ontworpene tafereelell op te helderen, en daartoe de voornaamste punten en tooneelen gekozen,
welke het leven der vogels in ons land aanbiedt. Iedereen zal
ligtelijk beseffen, welke groote en somtijds onoverkomelijke
moeijelijkheden aan diergelijke voorlltellingen verbonden zijn.
De afbeeldingen der vogels. hoe klein ook de schaal zU, op
welke zij geteekelld worden, zijn steeds te groot in verhouding
tot de hen omgevende natuur, en dit moet te meer in het oog
loopen bij de ondoenlijkheid om een grooter formaat Toor de
platen te kiezen. Het was verder onmogelijk op de beperkte
ruimte van eene enkele plaat steeds alle soorten voor te stellen, die in eene zekere streek leven i er moest derhalve eene
keus gedaan en slechts de voornaamste en meest algemeen voorkomende voorgesteld· worden, terwijl de hoofdIJtreken wederom
in onderstreken verdeeld moesten worden, ten einde ruimte
voor de voorstellingen te winnen. Het spreekt ook van zelfs,
dat men niet te gelijker tijd alle voorgestelde soorten op eenig
gegeven punt kan waarnemt'n, en dat in het algemeen velen
eerst bij eene naauwkeurige oplettendheid of slechts dan kunnen
worden gade geslagen, wanneer men zich geheel in de stilte
en vooral 's morgens vroeg aan de plaatsen begeeft, die men
wil bezigtigen. Slechts onder deze Toorwaarden en zooveel
mogelijk zelf 0 ngezien, zal men daarin slagen, het leven der
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vogels in zijne volle bedrijvigheid te bespieden, en zal men
in tegenovergestelde omstandigheden zich daarin te leur gesteld
zien, vermits sommige soorten een stil leven leiden of weinig
uit hun vE'rborgen verblijf te voorschijn komen; terwijl anderen
zich bij aannadering Van den mensch verschuilen, en de vogels
in het algemeen, zoo alJ! vele andere dieren, in de middaguren minder bedrijvig zijn dan gewoonlijk of zich min of meer
verbergen om uit te rusten.
De eerste gelegenheid die l.ieh voor iedereen voordoet om onze
vogels gade te slaan, wordt hem verschaft door de 800rten, die
onze .teden of dorpen zelve bevolken. Hier, zooals nagenoeg overal in ons wE'relddeel, is de H u i s mus c h, Fringilla
dome8tica, die onder de daken der woningen nE'stelt, de meest
algemeene vogelsoort. Even talrijk ontmoet men er de Sp ree u 11'
SturntU fJu1gari8, die op gelijke wijze nt>stelt, en de K e r kkou 11', C01'fJW8 t1IOurlula, die haar nest bij voorkeur in schoorsLeenen maakt, waarin niet of zelden gestookt wordt, 1\'a1lt
zij ontziet een weinig rook niet. De G ier z wal uw, Cyp8elu8
ap1U, vliegt luid schreeuwend hoog in de lucht in het rond,
en plaat8t ook haar nest in de reten der muren of onder de
daken van hooge gebouwen. Op de zolders van diergelijke gebouwen of van kerken huisvest hier en daar een paar K e r ku i I en, Stri:e fia.mea, wier krassend geluid men bij avond tijd
uit de lucht verneemt en die zich, vooral de jongen, nadat
ze uitgevlogen zijn, over dag dikwijls in het lommer VBn de
boomen der grachten en tuinen verscholen houden. Op de boomen der grachten en straten ontwaart men dikwerf het Ba 0 mk r u i per t je, Cert"ia familiari8, en den G r a a uwe n V I i egen van ge r, MUIlci-eapa gri8ola, somtijds den Pi m pel, ParUIl
coeruleu8, en enkele }laren van den Wit ten Kw i kst a art,
Motacilla alba, nestelen op de plaatsen of onder de daken van
gebouwen. In onze grenssteden hoort men van de nokkell der
daken den eigenaardigen krasscnden zang van het Zw art e
R 0 ad s t as r t je, l/ucinia thyti8, van hetwelk jaarlijks cnkele
I
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paren beproeven om zich in de steden der kustprovinciën te vestigen, maar deze weldra wederom verlaten, zonder er te broeden.
In deze steden der kustprovinciën en van het lage land in
het algemeen, dienen de langs de grachten staande boomen
tot broedplaatsen voor de Wou d d u i f, Colun&6a palumhu.,
eu T,o r tel cl u i f, Colu11lÓa 'ur#ur; groote koloniën van den
Roe k, fÀWV1U frwgikgll.', maken er hare nesten gezellig, en
de Ooi j e va ar, Cicon;,a alha, kiest gaarne tot nestplaats
de voor dit doel op de daken vau kerken of hooge gebouwen door den mensch aangebragte to('stellen. In de buitenhuizen nestelt onze Boe ren zw a I U'W, HirUfltlo 'ffl.tica,
en in sommige steden, b. v. in Groningen, zelfs de Huiszw a In w, Hiru1IM uróica. Eindelijk komen ook vele der in
onze tuinen nestelende vogels, hetzij bij uitzondering, hetzij
meer regelmaLig bij de woningen of op de boomen der steden
en dorpen, en in sommige steden, b. v. in die van Zeeland,
ziet Dlen in dit jaargetijde de Kapmeeuwen geregeld langs de
grachten vliegen. - Na den broedt\jd veranderen echter deze
tooneelen nagenoeg ten eenen male. - De Spreeuwen, die, indien
zij niet verstoord worden, in den regel slechts één broedsel
maken, verlaten, nadat hare jongen, in het midden van Junij,
uitgevlogen zijn, met deze de stad geheel en al. vestigen zich
op het land, van waar vele jongen naar meer zuidelijke streken vertrekken, terwijl de overigen eerst in het najaar naar
de stad terugkeeren , hetzij om er te overwinteren, of, bij zeer
felle koude, ook wederom grootendeels te vertrekken. Ook de
Kerkkouw hoadt zich met zijne jongen, nadat die uitgevlogen
zijn, eenige maanden op het land op. keert echter alsdan in
de stad terug om er den winter door te brengen. De W oudduif verlaat de steden in den winter geheel, hetzij om naar
andere streken te verhuizen, hetz\j om zich in boschjes , plantsoenen of buitentuinen te vestigen, en van daar op de nabijliggende weilanden en velden te gaan azen. De Witte Kwikstaart
blijft tot laat in het jaar, en slechts enkele voorwerpen over-
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winteren in de nabijheid van stallen of moestuinen. De Roek
trekt na den broedtijd op het land, en keert eerst in het volgende voorjaar in de stad terug. De Zwaluwen en de Gierzwaluw, de Graauwe Vliegenvanger, het Zwarte Roodstaartje,
de Tortelduif en de Ooijevaar, verhuizen vroeger of later en
komen voor het volgende voorjaar niet terug. Alleen het B.oomkruipertje ziet m~n het geheele jaar door, en wel in het gure
jaargetijde, waar het veelal in gezelschap van Pimpels rondzwerft,
nog talrijker dan in den broedtijd, langs de boomen klimmen,
en de Kerkuil verlaat zijne standplaats evenmin als de Huillmusch. Het gemis van zoo vele vrolijke gasten gedurende den
winter wordt in dit jaargetijde niet of slechts onvolkomen vergoed door het verschijnen van eenige andere, die zich bovendien in kleinen getale en veelal slechts bij sneeuw laten zien:
dit zijn de Zwarte en de Bonte Kraai, de Vink en Geelgors,
somtijds een Slechtvalk, die tot zÜn tijdelijk verblijf kerken
of andere hooge gebouwen kiest en als een schadelijke roover
weldra vervolgd, verjaagd of gedood wordt, en in sommige
steden, b. v. in Amsterdam, Zeemeeuwen, vooral de Kleine
Zeemeeuw, die hoven de groote grachten op en neder vliegt.
Wanneer men zich van de straten en uit de huizen in de
tlllDen begeeft, zoo ontm oet men, naar mate deze grooter of
vrijer zijn en meer langs de buitenkanten der steden of dorpen
liggen, behalve de vogels, welke op de woningen of de hoomen
lang~ de grachten en straten broeden of voorkomen, nog een
min of meer aanzienlijk getal van andere soorten. Hier nestelen overal de Win ter kon i n g, 'l'roglodyte8 europae1U, het g ekraagde Roodstaartje, Lu.cinia plwenicura, de Zwarte
]Jüster, Turdu,. merula, de Spotvogel, PhyllopntN..te
hypolai., de Groenling, Fringilla cltlori8, de Tortelduif,
Columha lurt"r, de G r a a uwe V I ie gen van ge r, MU8cicapa
gri.ola, enkele paren van den Pi m pel, Paru8 cOeruleu8, van het
Boomkruipertje, Certltiafamiliarü. den Witten Kwiksta art, Motacilla alba, den V i n k, Fringilla coeleb. , het
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Mol e n a a rt je, Sylvia curruca, ook Bra a m s I u i P ft r genoemd, van de Bas t a a r d - N ach t ega a I, Áccentor modularn, en zelCs van de Sta art mee s, Par1la cafldatlU, en den
Tjif-tjaf, P"ylloacopua rufua. Waar hooge boomen staan,
nestelen ook in de tuinen langs den buitenkant der steden. de
Wielewaal, Oriolua galóula, de Ekster, P'ca varia, en
zel& de V I a a m s eh eGa a i, Garrulu8 gla#dariua; men ziet
hier en daar een paar R 0 0 d b 0 r s t jes, huaci.ia ,.uh6cula,
en, waar hakhout staat, zeer algemeen den Nachtegaal,
Ltucinia lmcinia, en den Fit is, Pllylloacopua trocMlua. - In
het gure jaargetijde blijven van deze vogels over de Winterkoning, de Zwarte Lijster, de Pimpel, het Boomkruipertje, de
Staartmees, de Ekster, de Vlaamsche Gaai, en eelle enkele
Bastaard-Nachtegaal. Daarentegen ziet mf'n in dit jaargetijde
in de tuinen meer algemeen het Roodborstje, trekkende Koolmezen en Pimpels, Vinken, bij sneeuw ook Geelgorsen en
80mtijds vlugten van den Kr am s v 0 gel, Turdua pilaria , die
vooral op de beziën van den Meidoorn komt azen.
Bij eene wandeling op het land, waaronder wij bier meer
bepaaldelijk de, om de min oC meer afgezonderd gelegene buitenwoningen , met hunne wegen en omgevingen van boomgaarden, boomen en enkele met hakhout beplante plekken willen
bedoelen, ontmoet men "'ederom de volh'Cnde, ook in de steden, dorpen oC stadst uinen voorkomende, maar op het land
merr algemeene vogels: de Boe re n- en H u i s-Z wal uw,
Hi-runtkJ N1atica en urbica, de H u i s mus c h, Fringilla domeatica, de Spreeuw, Sturnuavulgaria, het Boomkruipertje,
Cert4ja fa1lliliaria, den Win ter kon i n g, TrogkJrlytea euro(JlJeu8, den Tjif-tjaC, Pllylloacopua ruJua, het Gekraagde
R 0 0 d sta a rt je, hU8cinia pllu6nicura, het R 0 0 d b 0 r s t je,
Muci",ia rubecula, den Na c h te g a a I, Luacinia luacinia, den
Fitis, PllylkJacop1U trochilua, den Witten Kwikstaart,
Motacilla allJa, de Zwarte J.Jijster, TurdU8 m6fl&la, de
Wie 1e wa a I, Oriolru galbula, den G r a a u wen V 1 i eg e n-
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vang er, M'Uacicapa griaola, de Ek s ter, Pica varia, den B a st a ar d - N ach te g a a I, Accentor modularia , de Pi m pel, P arua
coerule7sa, de Sta art mees, Parua ca11datua, de V 1a a m s c he
G a a i, Garrulua glandariua, de G roe nl i n g, Fringilla cMoria,
de Woudduif, Culumba palumbua, de Tortelduif, Columba t14Ttur, de Ooi j e V a ar, Cieonia alba. Brhal ve deze
ontwaart men er intusschen ook andere, die niet of slechts
zeer toevallig in de steden en stadstuinen aangetroffrn worden.
Dit is in de eerste plaats de Rin g mus c h, Fringilla montana.
die hier naast de Huismuseh optreedt. en in den nazomer.
tot groote vlugten vereenigd. in de graan velden valt. en daaraan groot nadeel toebrengt. Verder broeden er: de Ge e I gor s •
. Emberiza citrit4ella, de Zw art kop mee s. Parua paluatru.
de T u in fl u i ter, Sylvia kortenaia, de G ras mus c h. Sylvia
cinerea , de Put ter, Fringilla earduelia; hier en daar ook
de St een u i I, Striz noctua, de K 0 0 I mee s, Paru, major.
en de Kr a a i, Curvua corone; men hoort overal het eentoonig
gp.roep van den Koe koe k, Cueulua canorua, en uit de struiken of het hakhout langs de wegen den fraaijen zang van den
Bos c h - Ri e t z a n ge r, Calamon,erpe paluatria, en in sommige
streken komt daarbij ook de Dra a i h a Is, [!Ju torquilla. In
het gure jaargetijde, nadat de bij ons uitgebroede tot onze
trekvogels behoorende soorten vt:rhuisd zijn. verspreiden zich
hier, zoo als nagenoeg overal, allerlei zwervende of uit andere
streken op den trek doorkomende vogels, en onder degenen
die overwinteren, vindt men hier en daar een Sm e 11 e ken,
Fako aeaalo"" welke soort vooral zich gaarne in de nabijheid
der woningen ophoudt.
De bos!Jchen, boschjes of in het algemeen de eenigermate
uitgestrekte, met hout begroeide plaatsen, herbergen wederom
gedeeltelijk andere soorten. Zeer algemeen vind t men aldaar
den V I aa m s c hen G a a i, Garrulua glandariu,a, den Wie I ew" a 1, Oriolua galhula, den 'r 0 ren val k, Falco linnunculua,
de Koe koe k , Cucutua canOT1Sa, het B oom k r u i per t je,
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CerlAia fll11liliaria, den T U i n f 1 u i ter, Sytvia Aorten4'Ü, den

Zw a r ten L ij s ter, Tvrd.., raerula, den Zin g lij st er. Taf'dru -mew, den Graauwen Vliegenvanger, MlUcicapa
9",0Ia, den Pimpel, PaN/,I COtrrMleJu, de Staartmees,
PaNU caudatuI, de Kr a a i, Coroul COf'O"6, de Wou d duif,
Cohmha. ptJlMmhw, de Tor ~ e 1d u i f, Columha turtlW. en ook
de Ek s ter. Pica flarifl.. In kleineren getale ontwaart men er
dell B. ft af, CoNJfI" CMaz, den B oom val k, Falco "Muko,
de Nachtzwaluw, Capri,11&ulgu& europaeul, den Fluiter,
P"yllHCOpU8 ,ibilatri:e, en de K 001 mee s, ParJU major. Sommige soorten zijn tot zekere plaatsen beperkt, andere komen min
of meer uitsluitend slechts in bepaalde streken voor, en nog
andere worden zelfs aldaar zeer schaars aangetroffen. De B. e ige r, hdea aserea, die gezellig broedt, heeft b. v. enkele
bepaalde nestdplaatsen, en deze zijn somtijds ver 'Van het water verwijderd, zoo als dit het geval is met de groote, midden
op de heide gelegene bosschen. De Zwart kop - Z a n g er,
Sylvia at,.icapill,a, de F 1u i ter, P"yUOlCOP' ,ibilatriz, de
Zw art e Mee s, ParU8 ater, de Gek u i f d e Mee s, Partt"
criltatfU, de verschillende Spe c h ten, de B oom kie ver,
Si!,ta cauia, de G r oot e K I a 8 u wie r, La";'?" euubitor, de
Spe r 'ft er, '&Itur ",iaU8, de Bos c h u i I, Striz aluco, en
de Ra n s u i I, Otul 1J1Slgaru, bewonen bijkans uitsluitend de
grens-provinciën, en de meesten dezer soorten worden 6r in
bet geheel niet, óf zeer eukel Of slechts bij uitzondering in de
overige streken aangetroffen; slechts de Sperwer, de beide aangehaalde Meessoorten , de Ransuil eu de Groote Bonte Specht
komen er, en de laatstgenoemde zelfs alleen in sommige jaren,
op hare zw~rrtogtell meer algemeen voor. Van tijd tot tijd
ontwaart men ook hier eu daar een enkel paar broedende
Houtsnippen, Scolopaz ruaticula, Beflüsters, Turd1J,a
t<wquatU8, en We spe u die ven, Pernia apivoruI, en in de
bosschen van Gelderland bovendien enkel den H a v ik, .&.Itur
palumhuráUJI, den Buizerd, Buteo vulgariB, somtüds ook
INLEIDING.
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de Goudvink, P!lrrnula vulgaria, of zelfs het Sijsje, Fringilla apinua. Gedurende den trektijd is het voornamelijk het
hout, waar zich cene menigte t.rekkende vogels, zoo als ue
Houtsnippen, talrijke zwermen vall Lijsters, Vink- en Musvogels, enz. ophouden, eu waar ue Sperwer onder dcze eenen
rijken buit vindt. Men ziet er alsdan ook, in sommige jaren,
vrij menigvuldig den Vel d u i I, OtU8 lJrach!l0tua.
Onze uitgestrekte helden zijn de aan vogels armste streken
van ons rijk. Intusschrn broedt cr in de nabijheid der bouwlanden de Pat r ij s, Perdi.x cinerea , en vrij algemeen ook de
Leeuwerik, Alauda arven8ia, die aan alle opene streken
van het geheelc land aangetroffen wordt. Hier en daar ziet
men ook op dr heidevelden den G ras p iep er, Antnua pratenaia,
en vooral aan plekken, waar de grond bloot en oneffen is cn
er steenen liggen, den Tap u i t, Sazicola oenanthe. Aan sommige plaatsen broeden dc K u i fl e e uwe rik, .Alauda criatata,
de W u lp, Numeni1t8 arquata, de Go u d pI e v ier, Cnaradri7UJ
pluvialia, en en keI ook de Vel d u i I, OtU8 brach!l0t1ea; i TI de
groote bosschen van de heidevelden, zoo als wij reeds opgemerkt hebben, zeer groote koloniën van B I a a uwe Rei ge r s ,
.Ardea cinerea; in de hooge heiue van Drenthe en de nabijI iggende streken hrt Kor hoe n, Tetrao tetriz, en aan lage
moerassige plaatsen Sn i p pen, Scolopaz major en gallinago,
zoo als ook Kie wie ten. Vanellua criatat1l8, en T ure 1 u u r S,
Tota1lU8 caliàri8. In het najaar strijken somtijM groote vlugten
van Kr a a n e 11, GrU8 cinerea, op de heide neder, om er 's nachts
uit te rusten. De S I e c h t val k, Falco communi8, en een enkele jonge Noor wee g s c heG ier val k, Falco g!lrfalco;
somtijds ook de V is c har e IJ d, Pandion naliaë"to8, B u i z e rden, Buteo vulgaria en lagopu8, en K u ik end i e veil, Circua
rufua, c!laneua en cinera8cena, zelfs de Kon i 11 g S wou w,
Milvua regalia, zwerven er in dit jaargetijde rond om op roof
uit te gaan, en sommigen dezer, b v. de Slechtvalk, keeren
in het voorjaar geregeld terug, of blijveIl er enkele ook over-
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winteren. Ook het Sm eli ek en, Falco aeaalon, volgt in het
voorjaar dikwerf den jager op de heide, om de opgejaagde ot
aangeschoten snippen te vangen.
Het leven der vogels op onze welden biedt in het broedsaisoen van April en gedeeltelijk van Maart af, hoogst belangrijke tooneelen aan, vooral door de aldaar gezellig nestelende
Steltvogels. Mell ontwaart hier overal deu Lee uwe rik, Alauda
arvenau, den gel enK wik sta art, Motacilla lava, den w i tten Kw i kst a art, Motacilla alba, den G ras p iep er, Ánthua
pratenaia, eu deu Kie wie t, Vanellua criatatua. Nagenoeg
eveu algemeell en aan dezelfde plaatsen als deze broedt de T urel u u r, 1'otanua calirlria; en ook de G rut t 0, Limoaa ae9°cepkala, is hier een zeer gewone vogel. Daarelltegen is de
K e m p h a a u, Trin9a JlU9naz, tot zekere bepaalde plaatsen beperkt, en de Kwartelkoning, Crez pratenaia, die veel minder algemeen is dan de voornoemde soorten, houdt zich aan
drooge plaatsen in het hooge gras van het hooiland op, waar
ook de Kwar tel, Perdiz coturniz, voorkomt. Aan sommige
plekken vindt men ook de nesten van het V i sc h die f je.
Sterna hirundo. en op de lage weilanden, ofschoon zeer schaars,
somtijds ook een paar broedende Vel d u i 1en, Ot1ta hrach!Jotua.
Men ziet verder, overal aan de slootkanten, algemeen den
G r a a uwe n Rei ge r, .I1rdea cinerea. op zijnen buit loeren;
den Ooi j e va ar, Ciconia alha, met hetzelfde doel, veelal in
de nabijheid van het vee rondwandelen; van tijd tot tijd troepen van rondzwervende, maar niet broedende Reg en wui pen,
N,tmeni,J8 phaeopua, zoo als enkele Kr a a ij en, Corvua corone,
en eeue menigte Sp ree uwe 11, Sturnua vul9aria, die hier hun
voedsel komen zoeken; terwijl de Tor en val k, Falco tinnnnculru, overal, en hier en daar een B r u i neK u i keu die f,
Circua ru/ua, over de weilanden zweven, om, de eerste vooral
muizen, de tweede allerlei vogels te verrasse11. Het spreekt
van zelfs, dat de in de nabijheid broedende Z wal uwe 11 ,
Hiru1ldo ruatica, urbica en somtijds ook Rir. riparia, ook
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hier niet ontbreken, en ook de G ier z wal uw, Cypael'U8 apua,
ziet men hier somtijds de lucht met hare snelle vlucht doorklieven. Intusschen beginnen deze tooneelen na eenige maanden
tijds reeds allerlei wijzigi ngen te ondergaan. Reeds in het begin van J unij ontwaart men somtijds aanzienlijke vluchten van
Kiewieten die zich zamengeschaard hebben, hetgeen in den
regel een teeken is, dat vele dezer vogels, door het gedurige
rapen der eijeren, niet tot het broeden hebben kunnen komen.
Tegen het einde dezer maand slaan de uitgevlogene Spreeuwen
met hare ouders haar verblijf in deze streken op: men ziet
alsdan over dag deze vogels overal in menigte op de weilanden, vooral tusschen het vee, rondloopen en enkelen op den
rug van schapen en runderen zitten; men ontwaart ze dikwijls
tot buitengewoon groote vluchten vereenigd, die van ver als
wolken verschijnen, allerlei zwenkingen in de lucht maken,
en men hoort tegen den avond hun concert, door duizende
van door elkaar l'1chrecuwende keel en voortgebragt , uit het
naburige geboomte, vooral het langs den waterkant geplante
hakhout, waar zij slapen, weêrgalmen. Zoodra in J u lij het gras
gemaaid wordt, vallen overal de Tortelduiven, Columoa
turtur, op den kaal gewordenen grond neder, om allerlei
zaadjes te gaan opzoeken. lntusschen zijn tegen Augustus de
jonge Grutto's, Tureluurs en Kemphanen vlugtvaardig geworden, eu nu verlaten zij, na hier en daar zich nog in het
v liegen geoefend te hebben, plotseling met hunue ouder~ onze
weilanden, om zich voor hunne afreis voor goed en wel, eerst
nog eenigen tijd aan slibberige plaatsen bij de mon.den der
rivieren op te houden. Tegen September verdwijnen ook de
Vischdiefjes van hunne broedplaatsen, de gele Kwikstaarten
beginnen zich reisvaardig te maken; de Zwaluwcn en Ooijevaren verhuizen allellgskens, en cindelijk trekken ook de
KiewietelI , de I_eeuwerik, de Graspieper en de Spreeuw weg.
In den winter ontmoet men daarentegen op deze anders zoo
bevolkte streken slechts een klein getal soorten van vogels.
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die echter somtijds in aanzienlijke vlugten verschijnen. Men
ziet er alsdan overal de Zw art e Kr a a i, COrvu8 corone, de
Bon t e Kr a a i, Corvua corni.x, den Roe k, CorVU8 frugilegu8,
en van tijd tot tijd ook een R a af, CorVtl8 cora;r; hier en
daar overwin terende Spreeuwen, troepen van Wou d d u i ven,
Columba palumbua, en een enkelen Buizerd, Buteo vulgari8;
aan de drooge plaatsen groote vlugtcn van Kr am s v 0 gel s,
Turdu8 pilari8; aan de lage eenzame streken troepen van de
W i I d eGa n s, .&n8er cinereu8, dc R iet ga n s, An8er 8egetum,
en de Kol ga n s, An8er albifrona; bij sneeuw ook somtijds
eenige zwervende B oom lee uwe rik ken, Alauda arborea,
en zelfs troepen van Sn e e u wgo r sen, Emberiza nivalia, bij
storm of overstroomingen Zee mee uwe n, har/l8 canU8, argentalua en marinu8. - De velden en het bouwland in het algemeen nemen, met uitzondering der provinciën Zeeland en
Groningen, slechts een naar evenredigheid klein gedeelte van
ons rijk in, en bieden ook, ten opzigte der aldaar levende
vogels, te weinig bijzonderheden aun, om in ons kort overzigt
eene nadere uiteenzetting te verdienen. Tn den broedtijd komen
hier de Patrijs en de Leeuwerik vrij algemeen voor: men ziet
er ook gele en witte Kwikstaarten en den Graspieper; in de
graanvelden den Kwartel en den Kwartelkoning: op den trek
en in den winter veelal dezelfde vogels als op de weilanden.
Onze meren of plas8en, de met riet begroeide kanten van
deze en van andere wateren, zoo als rivieren en wateringen, de
moerassen of moerassige plaatsen aan meren of op allerlei lage
gronden, zün vooral bevolkt met eene menigte Stel t- en Watervogels. Langs den kant van deze wateren, vooral aan plaat8en waar
zand, keijen en steenen in het algemeen liggen. stoot men in
den broedtijd nngeuoeg overal op (kn 0 v e rI 00 per, Actitia
Itypoleucoa, die bij aannadcrill3 van den mensr.h haa~tiJ ele
vlugt neemt en daarbij ?ijn tremolerend stemgeluid laat hooren.
Langs dezen kant en tusschen kruiden, en in het gras verder
in de weilanden, of ook in het riet, broeden Eenden, vooral
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de W i I d e Een d, Anaa boaclzaa, dil.' ook op struiken en boomen nestelt, de Win ter t a I i n g, Anaa crecca, enkel ook de
Z 0 mer t a I i n g, /1.1/(18 querquedula, de Slo b een d , Amu
clypeata, de K rak een d, Anaa atrepera, en de P ij Is t a art,
Anaa acuta. In de kruiden en struikel!, die tot aan den rietkant groeijen , houdt zich bij voorkeur de Ri et gor s, Emberiza achoenicllla op. Men ontwaart hier ook den Ri e t z a n ge r,
Calamoherpe phragmitia, en den Bos eh ri ct za n ge r, Calamoherpe paluatria, en beiue, voornamelijk de laatstgenoemdc, die de
gewoonste soort van ons geheel land is, komen zelfs bij voorkeur in het hakhout of de struiken langs kleine slooten voor,
onverschillig of zij water bevatten of uitgedroogd zijn. Tusschen de rietsleIen nestelen overal, zelfs langs wateringen, de
Kie i neK ar l' k i ct, Calamoherpe arunrlinacea, aan groot ere
plassen de Kar e kie t, Calamoherpe turdina, wiens trompetterachtige stem hem rreds van vcr kt'nbaar maakt; hier en
daar ook het Woudaapje, Arrlea milluta, in zekere plaatsen,
b. v. aan de mereIl langs den regter oever der Beneden-Maas,
de Snor, ook Nachtegaal-rietzanger, Calallloherpe
luacinoidea, genoemd. In laatstgenoemde streken broedt ook
het B a ar dm a n n e tj e, Parua biarmicua; maar dit fraaije
vogeltje bouwt zijn nest niet in het riet zelve, maar langs
den waterkant aan hellende plaatsen tussehel! gras en kruiden,
en zelfs aan de buitenzijde der uit biezen en riet gemaakte
hutten der boutschieters. In het riet, maar op het water rustende, vindt men verders zeer algemeen nesten van het "\Va t e rhoc n t je, Gallinula chloropua, en ook dat van den Do d a ars,
Podicepa mÎ1tor, aan grooterc plassen of meren, dat vall de
Mee r koe t, Fulca atTa, van den F u ut, PodicejJa cria/.atua,
hier en daar ook dat van den R 0 0 dh a I s -f u ut, Porlicepa
Tttbricollia, en van den Roe r dom p, A.ràea atellaria, zeer
Cl! keI dat \'all hrt Por cel ei n hoe 11 t j c, Oal1ill1l1a jJorzana,
en IIog veel zeldzamer dat van het KIe ins teW a ter hoc n,
Gallinula Baillonii; aan ondiepe, meer moerassige plaatsen
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ei ndelijk die van de Kap mee uw, har1l8 ridiln~,.du8, en die
van de Zw art eSt er. Sterna nigra. In het riet of bij strui·
ken op den grond, vooral aan moerassige plaatsen, vindt men
het nest van den B r u i n enK u i ken die f. Circu8 aerugino8u8,
. en hier en daar ook dat van den Purper-Reiger, Ardeapurpurea. Aan sommige plaatse u broeden in het langs den waterkant staand ho,Jt der plassen of meren de B I a a uwe Rei ge r,
A.rdea cinerea, enkele A a I s c hol ver s, Phalacrocorax carbo,
de Kwak, Ardea nycticora.x; maar laatstgenoemde komt bijna
uit51uitend langs de Beneden-Maas voor. Op sommige moerassige plaatsen, vooral in de veengronden, nestelen ook de W atersnip, 8colopax gallinago, en de TI 0 S c h r u i ter. Totanua
glareola; enkel ook de Poelsnip, ScolojJax major. Van tijd
tot tijd ontwaart men aan de meren, plassen or moerassen met
de daaraan stootende weilanden troepen van den r. epe I a ar,
Platalea leucorodia; daar echter de broedplaatsen !an dezen
vogel thans nagenoeg tot eene enkele plek, het zoogenaamd
Schollevaarseiland beperkt zijn, zoo zullen wij er hier verder
geen gewag van maken. Over de waterv lakte der meren of
plassen ziet men in den zomer gedurig en algemeen het Vischdiefje vliegen j de in de nabijheid broedende Kemphanen trekken troepsgewijze van het eene punt naar het andere, en in
den nazomer treft men van tijd tot tijd op den bagger enkele
voorwerpen van den Kie i n en St r a n d I 00 per, Tringa minuta,
aan. - Na dl'n broedtijd vertrekken intusschen deze vogels uagenoeg allen, en slecbts de Meerkoet blijft hier en daar in troepen tot laat in het jaar over, zoo als ook de Eend. Daarentegen worden onze meren of plassen in den winter, vooral bij
toe water de wakken, door verscheidene soorten van Zeeeendeu, Zaagbekken, enkel ook van Zeeduikerll opgezocht j
somtijds treft men er ook de Zw a a n, CygUU8 muaicua, aan,
en vooral in het voorjaar van tijd tot tijd den Ge 0 or den
F u ut, Podicep8 auritua.
Wanneer de reiziger, verwonderd over de zoo even korte-
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lings geschetsde. treffende en eigenaardige tooneelen, die het
leven der vogels in onze lage landerijen met hare wateren en
moerassige gronden aanbiedt, deze streken verlaat. en zijne
treden zeewaarts naar de duinen rigt, dan doen zich aan hem
geheel andere, nieuwe en gedeeltelijk onverwachte verschijnselrn
voor, ell hij ondervindt weldra, dat hij, als het ware, in eene
geheel andere wereld verplaatst is. Waar de lage weilanden zich
tot de duinen zelf uitstrekken en deze eene aanzienlijke breedte
hebben, is deze verandering vooral ten hoogste voelbaar. De
weelderige plantengroei, die in de lage en vochte landen eene
zoo groote menigte van vogels tot zich trekt, houdt plotseling
op, zood ra het water niet meer staande is; de weilanden
worden hier en daar door dorre, onvruchtbare geesten vervangen; de plantengroei wordt spaarzaam; soorten, die in de lage
landen weelderig opschieten, krimpen hier tot dwergen te zamen;
andere soorten, die in de lage landen en zelfs tot ver in het
binnenland van ons werelddeel niet gedijen, treden te voorschijn, tot eindelijk ook deze met nagenol'g alle anderen, aan
vele barre plaatsen, vooral langs den buitenkant der duinen
verdwijnen, Deze woeste streken, die door hare eenzaamheid.
hare wonderbaarlijke licht-eff'ecten en het vrije spel der elementen
dat er heerscht, hetzij bij dag- of bij maanlicht. in den zomer
of winter, gedurig afwisselende en steeds grootsche tooneelen
opleveren, worden intusschen hier en daar afgewisseld door
min of mrer uitgestrekte plekken, waar het bekleedsel van den
grond eene andere gedaante heeft. 'fot digt aan den strandrerp
ziet men vall tijd tot tijd plekken, waar de Hippopharll rhamnoides, hier steeds kattendoorn genoemd, veelal omgeven van
het prachtige zacht blaauw-groene Eryngium en de doodsche
Orobranche, in dier voege woekert, dat de digt naast elkander
groeijende struiken een ondoordringbaar, den grond volmaakt
overdekkend geheel vormen, In de groote, lage dellen, waar
zich water kan verzamelen, ontstaat, wanneer deze voor de
zeewinden beveiligd zijn, een min of meer weelderige planten-
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groei j de hoomen 7.elfs bereiken hier somtijds eene aanZlenlijke hoogte, en het fri8Sche groen, dat den wandelaar uit
deze Ketel-valleien, onze Duinpannen, reeds van verre tegenblinkt , doet hem onwillekeurig denken 8an de Oasen der
woestijn. De naar het land gekeerde duinkant zelf is eindelijk
aan vele plaatsen met hout begroeid, en dit hout breidt zich
tot kleinere of grootere bosschen uit, naarmate de duingrond,
hetzij zamenhangend. hetzij als op enkele plekken afge7.onderd.
zich min of meer binnenwaarts uitstrekt. Het zal overbodig zijn te
vermelden, dat in de7.e met hout begroeide lItreken, wanneer zij
eene zekere uitgebreidheid hebben, dezelfde vogels aangrtrofl'en
worden, die wij vroeger als algemeen in de bosschen levend hebben
opgegeven. Men ontmoet intusscl1en aldaar, vooral op opene, met
droog gras, huidekruid en enkele fItruiken begroeide, door hout
ingeslotene plekken, den B oom pi eper, Ant"u8 arboreu8. Langs
den. in een en meer beperkten zin, met struiken of laag hout begroeiden duinkant vindt men hier en daar in het geboomte een paar
van den graauwen Klaauwier, Laniu8 collurio; in het
lage hout zeer menigvuldig het P a a p je, Saxicola rubelra; in
struiken het K ne u tj e, Fringilla canl1abina, en vooral in dorre
struiken overal de G r a fI mus c h, S!Jlvia cinerea. In de duinpannen, waar deze beide vogels ook veelal voorkomen, is voornamelijk het Kneutje zeer menigvuldig. Hier broedt ook algemeen.
waar hij niet uitgeroeid werd, de graauwe Kuikendief,
CjrC1J8 cinera8cena, die in de lage landen en in het algemeen
in de overige streken van ons Rijk slechts toevallig aallgetroffen wordt. Zonderling is het, dat aall of in de nabijheid
dezer plaatsen, maar veelal in den strandreep , de R 0 0 db 0 r s t - tap u i t, Sazicola rubicola, voorkomt, die slechts aan
de Duitsche grens wederom optreedt, en nog zonderlinger dat
deze vogel, die reeds in het midden van April eijeren legt,
waarschijnlijk, zooals in Engeland, ook bij ons overwintert.
Maar er doen zich hier en in de duinen in het algemeen nog
vreemdere en geheel onverwachte verschijnselen voor. De
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Sp rin k h a a n -R i e tz a n g e r, Calamoherpe IOC1Utella, die voor
het overige ern vreemdeling in ons land is, nestelt aan verscheidene plaatsen in onze duingronden: hetzij in het lage
struikhout langs den duin kant of de duinpannen, hetzij in struiken tot digt bij den strand reep. In. onze duinen broeden verders de W u I p, Numeniua arquata en, ofschoon in kleiner
getale, de G r i el, Oedicnemua crepitana. De IJ e e uwe rik,
Alauda arvenaia en de G ras p iep cr, Anthua pratenaia, worden ouk hier aangetroffen. De Pat rij s, Perdix cinerea is er
overal even menigvuldig als de Haas en het Konijn, en tot deze
wildsoorten kan men nog den Fazant voegen, die onder de
digt door elkander groeijende struiken van den Kattendoorn,
voor jager en hond nagenoeg ongenaakbare schuilplaatsen vindt.
Aan vrije opene plaatsen ziet men overal den hirr zeer schuwen Tap u i t, Saxicola oenanthe, en zelfs de anders het heete
Europa bewonen de Blo n de Tap u i t, Saxicola atapazina,
werd hier eenige malen in den zomer aangetroffen. Hier zijn
en voor zoo ver ons bekend i~, in Nederland de eenige broedplaatsen van den D u i n pi epe r, Allthua campeatria; en zelfs
de, in Zuid-Europa t'huis behoorende, Groote Pieper,
Anthua Richorrlii, werd hier aangetrofi·en. Aan de stijle wanden der duinen, vooral aan zanderijen, nestelt hicr cu daar
eene kolonie van de 0 c v er - Z wal uw, Hirttndo riparia, en
langs de wegen die naar de zeedorpcn voerrn, houdt zich de
K u i fl e eu w er ik, Alaltda criatata , op, die in den wintcr,
steeds langs drooge wegcn, somtijds ren wcinig verder binncn'lands dringt, maar voor het overige in de lage landcn nooit voorkomt. De Ek st u r, Pica varia, en de Kr a a i, Corvua corone,
die nagenoeg nergens in ons land ontbreken, slaan ook, waar
zij kunnen, hun verblijf in het duin op, onverschillig of zij
hunne wijze van nestelen naar de omstandigheden moeten wijzigen of niet: men vindt alsdan het reusachtige nest van den
Ekster midden in duinen op de struiken van den Kattendoorn
(Hippophaea) , terwijl de Kraai het hare, op de wijze der
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meeuwen. digt bij de toppen der duinen op den grond tusschen
een weinig duinbelm plaatst, hetgeen aan de Arenden in de
steppen van Rusland doct denken, die eveneens. uit gebrek
aan hoomcn, aldaar op den grond nestelen. In de duinen, langs
onze geheeIe kust, broeden verder, maar in tamelij k kleinen
getale, de S eh 0 lek B ter, Haematopu8 o8tralegu8; aan vlakke
plaatsen hier en daar ook de Kie wie t, Yanellu8 crÏ8tatu8 en
kololliëu van het V i sc h die f je, Sterna hirundo; digt bij
de toppen der duinen, maar van jaar tot jaar zeldzamer, enkele paren van de Man tel mee uw, Laru8 marinu8, en
zelfs, maar zeer zelden, van de KIe i n e Zee mee uw. Laru8
callU8. en aan sommige plaatsen in konijnenholen de Be r geen d , Ana8 tadorna. Gedurende het gure jaargetijde worden
intusschen dezc streken door de meeste der opgenoemde! aldaar broedende vogels verlaten, en men ontwaart van deze
in den regel slechts nog den Patrijs, den Kuifleeuwerik en de
Kraai. Van half October tot half Maart zijn er daarentegen
talrij k dc Bon te .K r a a i, CorVU8 corniz, die met de Kraai
en den Fazant op dc beziën van den Kattendoorn aast; men
ziet er somtijds eene R a af, CorVU8 corax; de SI e c h t val k,
Falco communill, een itnkele jonge Noorwcegsche G ier val k,
FaZco G!Jifalco, zoo all! de Zcearend, llaliaëlo8 alhicella, trekken door of vestigen zich hier gedurende den
geheel en winter; enkele B u i z e r den, Buteo vulgari8, en
Ruigpoot-Buizerden, Buteo lagopu8, zwerven in het
rond; op de geesten komen, gedurcnde den trek, de Mo rin e lP I e v i cr, Charadriu8 morinellll8 en de Go u d·P I e v i c l' voor,
eu men ontmoet somtijds, maar hoogst zeldzaam, aan het duinwater dcn Wat ers p r c e u \V, Cinclu8 aquaticU8. 1)
J) Tn het voorbijgaan doen wij opmerken, dat de met struiken or Jaag hont
begroeide dainpannetjes eene zeer gunstige gelegenheid aanbieden tot het aanleggen eener zoogenaamde KraaijeDbut. waarvan wij de schets. in de verte gelieD. op ons tarereel getiteld "In de duinpannen" gegeveD hebben. Men plaatst
tot dat einde, op ongeveer dertig passen aratand van eene goed gesloteno hut
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Ons strand wordt, zelfs aan de zeehoofden, behalve aan
enkele rustige of onbewoonde plaatsen, in den zomer slechts
door een zeer klein getal soorten van vogels bevolkt, en slechts
aan de mondt'n der rh'leren op moerassige gronden, op
de schorzen of slibben en banken ziet men, bij laag water,
deze dicren menigvuldiger. Doorgaans treft men aan het strand
in den zomer slechts enkele in het duin broedende Sc ho 1eksters, Meeuwen en Kraaijen, l/aematopu8oatralegu8,
LarUIJ marinua, argentatu8 en canU8, en Corvua corone aan.
Aan de monden der wateren daarentegen broedt op de drooge,
buiten de duinen gelegene zandbanken de kie in eSt er n,
Sterna minuta; aan moerassige plaatsen een enkel paar van
den Ros sen G rut t 0, Limoaa rufa, den S tra n d p I e v ier,
Charadriu8 cantianu8, en den kIe i n e n Bon ten S tra n d loop er, Tringa Ci1lClu8 minor; en hier en daar koloniën der
G r oot eSt e r n, Sterna cantiaca. Aan de kleine, ondiepe, tusschen den moerassigen grond en het duin gelegene waterplasjes
ontwaart Uien den K I u i t, RecurvÎroatra avocetta. Aan deze
monden der wateren verzamelen Zich ook de Lepelaars en ziet
men somtijds den V i s c har e J\ d, Pandion ltaliae·tu8, zweven.
Reeds in den nazomer beginnen echter al deze streken allengs
meer bevolkt te worden; er trekken in het najaar vele soorten
langs de kust, velen overwinteren er of zwerven gedurende den
winter daar langs, en de terugtrek van sommige soorten duurt
tot in het voorjaar tot iu de maand Mei. Reeds in Augustus,
wanneer de jonge Sterns, Mceuwen, Grutto's, Kemphanen, Tureluurs en Snippen goed kunnen vliegen. begeven zich de ouden
met hen naar de platen en zandbanken, schorren of slibben, aan
met schietgaten. op den top van een duin, een .looden boom, en .ligt daarbij.
op cenen van boven van l'en dwarshont voorzienen paal, een grooten levendrn
of opgezetten nil. De jager heeft aladan, in de hnt verborgen, dikwijls gelegenheid Kraaljen, Roofvogels. Eksters. Raven en allerlei andere vogels ongezien
waar te nemen en te dooden, en in fllst een vermaak te genieten. hetgeen noch
van moeito noch van inspanning vergezeld gaat.
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den mond der wateren, en men ziet aldaar, gezellig: van Sterns,
Sterna hirundo, nÏflra, cantiaca en somtüds zelfs Sterna calpia;
van Meeuwen, vooral Larul ridihundul en canuI; de beide Grutto's,
Limola aegocephala en rufa, den K e m 11 h a a n, 'JIringa pugnaz,
den T ure I u u r, TotantWJ calidrü, aan sommige plaatsen ook den
Zwa r ten R n i ter, Totanua fUlCUI, de Wat ers nip, 80010paz gallinago, deK I ni t, Recurviroatra avocetta, somtijds den
Z war ten Ooi j e v nar, Ciconia nigra, en later andere langs
de kust trekkende vogels. Onder deze is een der menigvuldigste
de D r iet een i geS tra n d 100 per, Tritlga arenaria : de kleine
vlugten van dezen vogel, die elkaar opvolgen, verzamelen zieh
allengskens, vooral in het najaar, aan de monden der rivieren,
wier banken somtijds geheel daarmede overdekt zijn. Na deze
soort is de gemeenste de S tra n d p I e v ier, CharadriuI cantianua, die somtijds van den Bon tb e k k i gen, CharadriuI hiaticula, en KIe i n e n P 1 e v ier, Charadriua minor, vergezeld
wordt. Van tijd tot tijd ontmoet mell ook kleine vlugten van den
Bon ten S tra n d I 0 0 per, Tringa cinclua, zoowel van het
kleine als het groote ras, en onder deze bevinden zich somtijds ook voorwerpen van den Kro m bek - St ra n d 100 per,
Tri1l!Ja auharquata. Minder algemeen ontwaart men kleine vlugten van den Ros sen G rut t 0, Limola rufa, en den Reg e nw u I p, NumeniuI phaeopul. Nagenoeg uitsluitend aan de steenen
hoofden strijkt de P a ars c heS tra n d I 0 0 per, Tringa maritima, neder, en aldaar vindt men ook meestal den St een I 00 per,
Strep8ilaa interprel , den Kan 0 et - Sta n d I 0 0 per, 'JIringa
canutua, den 0 e ver p iep e r A.nthua rupeatria, enkele overwinterde Scholeksters en somtijds den Go u d - Kie wie t, Vanellul
Iq1latarola, den Ge h oor n den F u ut, PodicePI cornutul, den
F u ut, Podicepa crMtatuI, en den Ge oor den F u ut, Podicepa
auritua. De Kleine Mali tel meeuw, Lartt8 fuaCU6, trekt
veelal reeds tegen half September, uit het Noordoosten komende,
in vlugten langs het strand boven de buitenste rij duinen, zoo
als dit onze hier broedende drie soorten van Zeemeeuwen buiten
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den broedt.ijd dikwijls heen en weder doen, en onder welke men,
vooral in koude winters, ook den B u r gem e est e r, LarU8
glauC'Ua, en somtijds zelfs den Kie i n e n B u r gem e est er,
Larua leucopteru8, aantreft. Bij storm en sneeuw ontmoet men
er ook dikwijls vlugten van de Tri et een i geM e eu w, LarU8
tridact!/lua, en. ofschoon minder algemeen. van de Kie i ne
Kap mee uw, Larua ridihunt!u8 mitlar, en nog zeldzamer van
de D w erg mee uw, LaT1~a minutu8. Somtijds verschijnen ook,
en wel voornamelijk in het najaar, de Ja ge r s aan onze kust:
het meest algemeen de KIe in e Ja ge r , Le8tria puraaita I
en de mi d del s t e Ja g er, Le8trÎ8 pflmarina; zeldzamer de
KIe ins t e Ja g er, Leatria cepltu8, en nog zeldzamer de
G r oot e Ja g er, Leatria catarractea. Met zware en aanhoudende noordweststormen ziet men het St 0 r m v 0 gel t je, Procellaria pelagica, boven de golven langs het strand fladderen,
en, ofschoon zeer zelden, kleine vlugten van den Noor dsc hen P ij Is to rm vo gel, Pu.f!inua aretieua, de lucht met
hunne schielüke vlugt doorklieven, en worden er ook voorwerpen van andere soorten van vogels, somtijds in grooten getale en
veelal zoo geheel uitgeput aan onze kust geworpen, dat zij niet
meer op haar verhaal kunnen komen; onder deze behooren, de
IJsstormvogel,Proeellariaglacialia, het Vale Stormvogel t je, Proeellaria Leacl,ii, dc Jan van Gen t I Sula. baaaana, de Pap ega a i - D u ik er, Hormon arctica I de Kl e in e
Alk, Alca alle, de Gekuifde Aalscholver, Pltalacrocorax graeulua, de Rosse Franjepoot, pn.alaropu8 fulicariua, en de IJsgors, Emheriza lapponica. De Sneeu wgors,
Emheriza nivalia, komt niet alleen in groote vlugten op den
trek langs onze kust, maar begeeft zich ook, bij slleeuwweder,
meer binnenslands. De Bon t e Kr a a i, Convua cornix, wordt
gedurende den geheelen tijd dat zij in ons land vertoeft, aan
het strand aangetroffen, en van tijd tot tijd ontwaart men eenen
boven de duinen zwevenden , aldaar huizendell Ze e-A ren d,
Haliaëtoa albicilla. In den trektijd en veelal den geheelen winter
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door, ziet men langs de branding gedurig zwermen van allerlei
Zeeëendeu, van Zaagbekken, Alka's en Zeeduikers,
en deze komen ook aau het strand zelf, hetzij 0111 uit te rusten, hetzij om op allerlei diertjes te azen, en wel voornamelijk
aan de monden der wateren of aan de steenen hoofden, vooral
wanneer deze eene uitwatering insluiten, zoo als b. v. bij de
sluis van Katwijk-aan-Zee. De meest algemeenc soorten vlln
deze Zeeëenden zjjn: de Zw art e Zee ë end, .dnaa nigra, en
de B ril een d, .dnas clangula; minder algemeen, ofschoon
overvloedig, zijn ook de Top per een d, Anaa marila, de
K u i fee n d, .dnaa fuligula, en de 0 ra 0 te Zee ë end, .dnaa
fiuca; van tijd tot tijd treft men er ook de Tafel een d,
.dnu feri-na, en de IJ s e e 11 d, Anas glacialia. aan; het zeldzaamste de Witoog-Eend, Anas nyroca, en de EiderEen cl, Anu moliaaima. Van Zwemeenden komen hier somtijds
voor: de S mie 11 t, Anaa penelojJe, de VV i 1 d e E e 11 d, A1las
hoackaa, en de Win ter t a I i n g, Anaa crecca. Van de Zaagbekken is hier de mi d del s t e Z a a g bek, Mergua aerrator,
de gemeenste soort; de 0 r oot e Z a a g bek, M ergua merga1UJer,
is er in het algemeen minder menigvuldig, en het Non n e tj e,
Mergua albellUll, wederom schaarser dan deze. Van de drie
soorten van Zeeduikers komt aldaar de R 0 0 d k e e I i ge Ze ed u i k er, Col!lmbua aeptentrionalia, het meest algemeen voor;
veel schaarser is de Par cid u i k er, Col!Jmlma arcticua, vooral
het groote ras van deze soort, en de IJ s d u i k er, Col!Jmblt8
glaciali8, wordt er slechts zeer enkel en van tijd tot tijd aangetroffen. De A Ik, Alca torda, en de Zee koe t, Uria troile,
behooren aan ons strand geenszins tot de zeldzaamheden, en
somtijds vindt mtn onder deze ook de 0 r oot e Zee koe t,
Uria Briilmichii, en de Bas t a a r d - Zee koe t, Uria troile
leucophthalmU8. In strenge winters, wanneer de zee gedeeltelijk
bevroren en het strand met ijsblokken overdekt is, is doorgaans
het getal der aan het strand komende Zeevogels grooter dan
onder de meer gewone olDstallllighedeu, en het is voornamelijk
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ten dezen tijde, dat men er de W i I d e Zw a a n, C!/gnu8
mU8icu8, somtijds ook de Rot g a n l:l, .tI.n8er bernicla, nog
zeldzamer de Bra n d ga n s, An8er leucop8i8, en geheel bij
uitzoudering de R 0 0 d h a I s - G a us, .tI.n8e1' ruficollia, Oll tmoet.

Aan het einde van het beknopte overzigt, dat wij op
de voorgaande bladzijden getracht hebben te geven omtrent de
verspreiding der vogels in de verschillende streken van ons
Rijk, willen wij met een paar woorden gewagen van de gedurige veranderingen, welke de verspreiding dezer dieren,
voornamelijk door den invloed van den mensch of ook door
andere oorzaken, in den loop des tijds, ondergaan heeft en
nog aanhoudend ondergaat, ten einde den lezer in staat te
stellen eenige vermoedelijke gevolgtrekkingen te maken hoe
het in toekomstige tijden met de vogels van ons land gesteld zal zijn. Iedereen, die gedurende eene aanzienlijke reeks
van jaren de vogels van eene miu of meer uitgebreide streek
van ons Rijk of van eenig ander genoegzaam bevolkt land
heeft gadegeslagen, zal iu de gelegenheid geweest zijn deze
verschijnselen op de eeue of de andere wijze op te merken.
De ondervinding zal hem geleerd hebben, dat soorten van
vogels, die vroeger in zekere plaatsen algemeen aangetroH'en
werden, thans zeldzamer geworden of geheel verdweneu zijn j
dat zich sommigen iu den loop des tijds verplaatsen, of den
kring harer verspreiding inkrimpen of uitbreiden, en dat in
het algemeen het getal indi vidus van vele vogelsoorten jaarlijks
vermindert. Deze verschijnselen zijn, zoo als wij reeds opgemerkt hebben, grootendeels het gevolg van den invloed die
de mensch op de hem omgevende natuur uitoefent. In ons
land is hij, waar hij kan, bezig meren, plassen en moerassige
gronden in te dijken eu droog te maken i hij ontgint heidevdden, gee:!ten of andere woeste plekken en streken; legt aan
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de eene plaats houtplantsoenen aan, en roeit aan de andere
bosschen uit. De op zich zelf steeds toenemende bevolking
breidt zich over vroeger onbewoonde en eenzame streken uit;
de schadelijke soorten van vogels worden vervolgd en men
tracht ze uit te roeijen ; andere I vooral de grootere soorten,
verlaten deze streken I omdat zij verjaagd worden of de voorwaarden I noodig tot haar onderhoud of het nestelen I niet meer
vinden. en er hebben op deze wijze gedurig eene menigte veranderingen plaats, die I gevoegd bij degenen I welke uit natuurlijke oorzaken voortvloeijen, na verloop van jaren zeer merkbaar worden. De vermindering van individus I welke men bij
vele soorten waarneemt, heeft tevens haren grond gedeeltelijk
in deze oorzaken; intusschen is zij voornamelijk ook toe te
schrijven aan de gedurige vervolgingen, welke deze dieren
van den mensch te leiden hebben. Sedert de uitvinding van
den hagel in de tweede helft der zest.iende eeuw I en het daaruit volgende steeds toenemende en meer algemeene gebruik
van het schietgeweer, werd de mensch in staat gesteld met
naar evenredigheid weinig moeite en in eenen korten tijd, geheele streken van sommige soorten van vogels te ontvolken:
iets hetgeen vóór dit tijdstip eene volstrekte onmogelijkheid
was. Door het onderlinge gemakkelijke en toenemende verkeer
der volkeren kunnen de voortbrengselen steeds en in korten
tijd van een land in het andere gebragt worden: zij rijzen in
waarde, en hierdoor wordt bij den mensch de zucht verdubbeld,
al hetgeen hem omringt dienstbaar te mnken aan zijne stoffelijke
welvaart: hij zoekt gretig de eijeren van die vogels op, welke
als eene lekkernij voor de tafel gelden; hij schiet en vangt
wnt maar eenigzins eetbaar. is, en vervolgt ij\'erig andere soorten. die, zoo als b. v. de Zwaan en de Fuut, nIs bont geschat
zijn en tot hooge prijzen verkocht worden. In geheel zuidelijk
Europa. maar voornamelijk in ltalie en een groot gedeelte van
Frankrijk, waar reeds van oudtijds het gebruik bestond, nagenoeg zonder onderscheid, alle vogelsoorten als eetwaren op
llCLEIDIMO.
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de markten te brengen, wordt het vangen der trekvogels op
zulk eene groote schaal gedreven, dat, om maar ietH te noemen, in den tijd wanneer de Spreeuwen tot groote vlugten
vereenigd, in het riet der oevers en eilanden van den Rijn
overnachten, men eene ontzaggelijke menigte van deze vogels
vangt, en het dagelijks debiet in Straatsburg alleen op ongeveer vier duizend stuks berekend wordt. De door ons land
trekkende vogels zijn nagenoeg alleen uit de noordoostelijke
streken van Europa afkomstig, en vermits ook daar de ontginning en de bevolking van het land steeds toenemende zijn,
zoo moet eveneens het getal voorwerpen van velen dezer vogels
gedurig verminderen. Eindelijk draagt ook de uit den tijdgeest
voortvloeijende, bij het volk en thans ook bij de jeugd meer
en meer opkomende emancipatie van het gezag het hare bij,
om aan de verwoestingen deel te nemen, die de maatschappij,
als een geheel beschouwd, op de overige levende schepselen
uitoefent.
Wij willen slechts eenige voorbeelden aanvoeren van hetgeen
omtrent voornoemde veranderingen in deze eeuw gebeurt is.
De Meerkoet, Fulica atra, en de Roodhals-Fuut, Podicepa rubNcollÏ8, broeden, waarschijnlijk ten -gevolge van het
droog maken van meren en plassen, bij ons veel minder algemeen dan vroeger, en de Fu u t, Podicepa crÏ8tatUl, is,
omdat, waar hij zich vertoont, onophoudelijk eene vernielende
jagt op hem gemaakt wordt, zoo verminderd, dat deze vogel
thans aan vele plaatsen van ons land onder de zeldzaamheden
behoort. De G r a a uwe K u i ken die f, CirCUI cinertUCe1U, is
aan verscheidene streken van onze duinen geheel uitgeroeid.
De Oeverzwaluw, Hirundo riparia, en de IJsvogel,
.Alcedo upida, werden van vele plaatsen door het veranderen
van de oppervlakte der hellingen van den grond verdreven. De
Waters preeu w, Cinclu8 aquaticu8, en de Hop, Upupa
epopa, zijn thans, door vervolgingen, als broedvogels, in de
kustprovinciën zoo goed als verdwenen, waar ten minste

INLEIDING.

LXVII

laatstgenoemde soort vroeger vrij algemeen nestelde. De R a af,
CorrnU/ C01'az, is veel zeldzamer dan vr oeger. Waar de Roe k,
CorrJUI ftugilegUl, zijne broedkoloniën aanlegt, worden deze,
indien het eenigzins mogelijk is, verstoord. De broed-koloniën
der Reigers zijn veel minder algemeen dan vroeger; die der
Aalscholvers en Lepelaars werden allengs nagenoeg op eene
enkele plaats beperkt, en bestaan slechts nog door de volstrekte
bescherming welke zij genieten. De Kr a a n • GrU8 cinerea.
wordt, behalve op de heidevelden en de omliggende streken,
niet meer gezien. Het getal der bij ons broedende Ooi j e v aren, Ciconia alha, werd, niettegenstaande de bescherming
welke deze vogel geniet, door eenen enkelen hevigen storm,
die hun meer dan twintig jaren geleden op den terugtrek bij
Bordeaux overviel, eensklaps buitengewoon verminderd, en wij
hebben niet kunnen opmerken, dat zich sedert hun getal wederom
vermeerderd heeft. De verschillende door ons land trekkende
soorien van Ga n zen zijn thans veel minder talrijk dan vroeger, en dit is ook het geval met vele der bij ons nestelende
soorten van Een den. Het op zich zelf geringe getal der in
onze duinen broedende Zee mee uwe 11 vermindert jaarlijks, en
aan vele streken nestelen zij aldaar in het geheel niet meer.
Hetzelfde heeft ook plaats met de G r oot eSt e r n , Ste-rna
calltiaca, die, met de Meeuwen, thans zelfs van Eyerland, hetgeen zijn naam van de onbeschrijfelijke menigte dezer, nog in
het eerste vierde dezer eeuw aldaar nestelende vogels verkregen heeft. als broedvogel geheel verdwenen is. - Wanneer
wij een paar eeuwen terug gaan, en in de schrijvers van dezen
tijd lezen over de menigvuldigheid van sommige vogelsoorten
hier te lande, die er thans onder de zeldzaamheden behoor en , of
weinig, of slechts aan enkele beperkte plaatsen voorkomen,
zoo springt het verschil op eene wijze in de oogen, die ons
doet verbazen. MERU LA b. v. verhaalt van de Tra p, Otia tarda,
dat zij in den herfst in zulk eene menigte op onze velden kwamen azen, dat deze als met schapen overdekt schenen te zijn:
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t hans hoort men, ongeveer om de tien jaren, van eene hier
of daar geschotene Trap, en er zullen weinig onzer landgenoten zijn, die zich beroemen kunnen, dezen vogel in het
wild te hebben gezien. De Kwak, ,drdea "ycticoraz, die thans,
behalve bij Schollevaars-eiland, nergens meer in ons land gezien wordt, was er destijds zoo algemeen, dat men ze bij honderden te gelijk op de markten bragt. Zoo kwam ook de Kraan
in groote menigte in alle streken van ons Rijk. Wij laten het
aan de verbeeldingskracht van den lezer over, om uit deze
weinig aangevoerde feiten te besluiten, wat de staat der vogelwereld moet geweest zijn in den tijd, toen ons land nog weinig
bevolkt, toen de oppervlakte daarvan nog weinig door kunst
veranderd en blootgesteld was aan het spel der onophoudelijk
en op cellen grooten maatstaf inwerkende elementen. Onze heidevelden, duinen en groote bosschen mogen ongeveer dezelfden
geblevl'1I zijn als zij toen waren, en hier vooral ill de duinen,
mogen misschien alleen door de toenemende bevolking vele
vogcl~ verjaagd of verminderd zijn, onze lage landen en de
monden onzer rivieren daarentegen hebben eell geheel ander voorkonICu verkregen, sedert moerassen, overstroomde vlakten en
bo~~chell het grootllte gedeelte der thans bebouwde strrken vervingen. - J n de meeste bewoonde streken van ons werelddeel is
het thans onmogelijk zich een denkbeeld te vormen van de huishouding der vogels, zoo als zij ten dier tijde was, ell dit zou ook
hier te lande het geval zijn, indien cr niet twee plaatsen waren,
waar men de aldaar broedende vogelsoorten door eene strenge
heseherming of eigenlijk volmaakte afsluiting vau de vervolgingen van den menBch vrijwaarde. Deze beide plekken zijn
het zoogcnaamde Schollevaars-eiland ell het eiland Rottummeroog. Schollevaars-eiland, binnenlands tU8sehen de moerassige
plassen gelegen, die zich van Nieuwerkerk aan den IJssel tot
Kralingen bij Rotterdam uitstrekken, geeft ons een denkbeeld
van die oorspronkelijke hui~houding der vogels in waterrijke
moerassen; Rottummer-oog, gewoonlijk Rottum genoemd, een
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denkbeeld nn deze huishouding op onbewoonde eenzame kusteilanden of kuststreken.
Op de plassen, die het zoogenoemde 8cholleyaar.· eiland
insluiten, broeden, behalve de vogelsoorten die in het algemeen op onze meren en plassen aangetroffen worden, zoo als
wij reeds boven opgemerkt hebben, ook nog eenige andere,
wier verbreiding in ons land zeer beperkt is of die elders slechts
enkel of zeer zeldzaam voorkomen. Dit zijn de Sn 0 r, Ca laMOkrpe hucittOide8, het B a ar d man net je, ParU8 biarmicu8,
en de K wak, .Ardea nycticoraz.
Het eiland zelf is met elzen-hakhout beplant, en het is tus~cben de takken daarvan, dat eene groote menigte reigers hunne
nesten dikwijls zeer digt bij elkander hebben, terwijl op andere
plaatsen van bet eiland hetzelfde plaats heeft ten opzigte der
Aalscholvers. De I.epelaars daarentegen maken hunne nesten
op de liel'bollen, die zich op de moerassige gedeelten der plassen
aan de eelle zijde van het eilaud gevormd hebben, en die thans,
zelve kleine eilanden vormende, veelal van riet omgeven zijn.
Daar zich op deze broedplaatsen der Lepelaars steeds ook eene
menigte Aalscholvers, Reigers, Eenden en andere watervogels
ophouden om hun voedsel te zoeken, zoo is het getal der hier
verzamelde vogels zoo buitengewoon groot, dat er, bij aannadering vall menschen hunne digte zwermen als wolken in de
lucht oprijzen. 1) Bij gebrek aan plaats gebeurt het ook, dat
I

,) 0 .. arbeelding, die wij van dit gedcelt~ der plasecn gf'geven hebben, i, ontlernd aan eene teekening, die NOZEIUN tijdens zijn bezoek op Scholle.aare-eiland,
Dagenoeg eene eenw geleden, daarvan liet vervaardigen, en waarvan men eene
beac:hriJviDg op bIdz. lil en 92 van het eercte deel zijn~r Nederlandsche vogel.
vindt. Het onderschrift van deze teekeniog, die wij aan de goedheid van den
Heer Mr. SlULLKIf v Alf VOLLllfHOVEl( te danken hebben, in wiens bezit zij
thnl il , nrmeldt, d.t de in het Ichnitje staande persoon N OZE.Al( zelf en de
littende met het pijpje in den mond, lijnen teekenau • KLAPMUT8 genaamd, voor1teId. Wij moeten d8&J'bij opmerken, dat ledert den tijd van NOZllIU/f gcene 1'81IDderingen in den aard dezer streken hebben plaat. gehad en dat zij nog heden.
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enkele paren Reigers en Aalscholvers in het riet nestelen, terwijl de Lepelaren hun nest somtijds op lage afgeknotte boomstammen plaatsen.
De Kost-eilanden leveren, wanneer zij niet door kunst
veranderd, onbewoond of slechts door toezigters bewoond zijn
en de daarop broedende vogels niet verontrust worden, een
tooneel van het leven der vogels op, even verrassend als dat
op onbewoonde moerassen en plassen, maar van geheel anderen aard. Hier zijn het voornamelijk de Zilvermeeuw, LarU8 arge1f.tatru en de G r oot eSt e r n, Sterna cantiaca, die in
zeer groote menigte broeden: 1) onder eerstgenoemde ziet men
ook Man tel mee uwe n , Larru maNn1l8, en enkele paren
KIe i n e Zee mee uwe n, haru8 canU8; naast laatstgenoemde
koloniën van het Vischdiefje. Sterna fl,irundo. Behalve deze
broeden er ook de Bergeend, A.na8 tadorna, enkele paren
der Wilde Eend, Ana8 b08cfl,a,f, de Scholekster, HaematOpu8 oatraleg'U8, pn enkele paren van de Kleine Stern,
Sterna minuta. De Meeuwen en de Scholekster broeden
op de duinen; de Bergeend in holen aan de binnenzijde van
de duinen, die thans veelal opzettelijk voor dit doel door den
mensch gemaakt worden; de Groote Stern en het Vischdiefje
nestelen op gronden aan de binnenzjjde der duinen gelegen,
eerstgenoemde veelal digt bij het duin, laatstgenoemde aan de
lagere plaatsen, tl'rwijl de Kleine Stern de niet aan overstrooming onderhevige zandvlakten aan de zeezijde der duinen tot
nestel plaats kiest. - Behalve deze vogels worden op de kostals toeu, verpacht worden om de eijeren der aldaar broedeude vogels op te
I&melen.
1) De al, geleerde en staatemau hooggeacbtte Dr. WI:8TEKBOn bere1l:eut bet
getal der op RoUnmer·oog broedeode Zilvermeenweu op ougeveer tien dnizeud
paren. Zie onr dit eilaad de navolgeude werkeu van dezeu 8chrijver: "N.t.
Hi,t. der Proviutie Groniugeu; Aant. op Aaln, Natnurknndige geschiedeni. van
de knnen der Noordzee, en de "Kwellenrweetie", zooab ook "CoBAN , Berigten
omtrent de Nat. Geschiedenis van het eiland Rottnm, in het "Tijdschrift '!'oor
N.t. Geachiedenia, deel 7, 18'9, bladz. "11."
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eilanden nog in den broedtijd waargenomen de Spreeuw,
StaNtlUfJ1I.lga1"Ü, de Leeuwerik, A.lauda aNJen8U, de Witte
en Gele Kwikstaart, Motaeilla alba en jlava, de Graspieper, A.ntkU8 praten8u, de Tapuit, Sazicola oenantlJe, de
Zwaluw, Hirundo rlUtica, de Tureluur, Totamu ealid1"Ü,
de Kemp haa n, Trig#a pugnaz, een kleine Plevier, waarschijnlijk de Strand-Plevier, ClusradrilU eantianu, somtijds ook
de Kleine Bonte Strandlooper, Tringa cinel1U minor, en
de Kraai, CONJ'IU eMOtie, die intusschen veelal door den
mensch vervolgd en verjaagd wordt.

...

SYSTEMATISCH OVERZIGT
VAN DJ:

IN NEDERLAND. IN DEN WILDEN STAAT
VOORKOMENDE VOGELS.
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De roofvogels hebben hunnen naam verkregen, doordien zij
zich voeden met het vleesch van allerlei dieren, die zij met
de wapens, hun door de natuur tot dat einde verleend, bemagtigen of verscheuren. Deze wapens, de pooten en de bek,
zijn in dier voege gevormd, dat zij vooral , geschiktheid bezitten tot het grijpen en van een rijten van den buit. De bek, die
tot het verscheuren der prooi dient, is steeds kort, meestal zéér
kort, maar krachtig, terwijl de bovensnavel sterk gekromd is,
en in eene min of meer nederwaarts loopende punt eindigt. De
pooten, die tot het grijpen, wegslepen en vasthouden van den
buit strekke~, zijn stevig en met min of meer gekromde, puntige nagels gewapend; bij de giervogels zijn zij intusschen,.
oCschoon zeer sterk, niet tot het grijpen en wegslepen der prooi
geschikt, en dienen zij alleen om den vogel, wanneer hij op zijne
prooi zit, eenen steun te ve1'8chaffen. De roofvogels hebben voor het overige steeds vier teenen. van welke er drie
Daar voren gekeerd zijn, terwijl de achterteen alleen de rigting heeft, aan welke haar naam ontleend is. De snavel der
1*
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roofvogels heeft dit eigenaardige, dat hij aan zijnen wortel
met eene weeke, naakte huid bekleed is, welke men de "washuid" noemt, en waarin de neusgaten uitkomen: deze washuid
merkt men slechts bij een klein getal andere vogels op, b. v. bij
de Paugi's uit de heete luchtstreek van Amerika. De staart
der roofvogels is in den regel uit twaalf pennen zamengesteld:
zeer zelden bezitten zij er veertien. Hunne vleugels zijn steeds
volmaakt ontwikkeld; hunne tong is vlcezig. Bij het verslinden
der prooi verzwelgen zij, met het vleesch, ook gedeeltelijk de
haren, vederen of schubben; maar deze onverteerbare deelen
werpen zij later, in den vorm van balletjes, weder door den bek
uit. De roofvogels verschillen zeer veel van elkaAr in grootte:
enkele, zoo als de meeste gieren en arenden, hebben nagenoeg
de grootte van een en kalkoen; vele zijn niet grooter dan eene kip;
sommige zijn zoo groot als duiven; zelfs worden er aangetroffen, die weinig zwaarder zijn dan eene musch. Men merkt ook
steeds een aanmerkelijk, somtijds een buitengewoon ve~chil in
grootte op tus1:'chen beide seksen, en wel bij de roofvogels in
eene tegenovergestelde verhouding als bij de watervogels: terwijl
namelijk bij laatstgenoemden de mannetjes gewoonlijk grooter
zijn dan de wijfjes, heeft het omgekeerde plaats bij de roofvogels, van welke de mannetjes zoo in het oog vallend kleiner zijn
dan de wijfjes, dat men hen in de valkerij "tel'llels" noemt, om
aan te duiden dat zij eeD derde kleiner zijn dan de wijfjes. Dit
onderscheid in grootte is evenwel slechts bij eenige uitheemsche soorten zoo aanmerkelijk, als men door de aangevoerde
benaming te kennen wil geven. De kleuren der vederen zijn bij
de meeste eenvoudig en vertoon en nimmer eenen metaalglans,
zoo als die bij vele andere vogels opgemerkt wordt: zij zijn
veelal hard en stevig; de uilen I die met zachtere vederen bedekt
zijn, maken echter hieromtrent eene algemeene uitzondering.
Aanvankelijk is het ligchaam der roofvogels met een, meestal
wit, dons bekleed, en bij vele soorten blijft gedurende haar
ganache bestaan eene grootere of kleinere hoeveelheid dons
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aDder de vederen aanwezig. Het geluid der roofvogels is veelal
schril; IIOmmige uitheemsche soorten, zoo als ABtur cantans en
Milvus govinda, laten evenwel in den paartijd eeD vrij geregelden, niet onaangenamen zang hooren, dien men almede in
zekere mate bij onzen Konings-wouw (Milvus regalis) opmerkt.
De roofvogels telen gewoonlijk slechts eens in het jaar voort.
De meeste leggen telkens twee, drie or vier, somtijds vijr eijeren. Hun nest is groot, en grof van maaksel. Vele nestelen in hoomen, andere op rotsen, in holle tronken, zelfs in
huizen. Zij bewonen het land, of de oevers van rivieren en zeeën.
Er lijn omstleeks vier honderd soorten van roofvogels bekend. Men kan ze verdeelen in Dag- en Nacht-roofvogels, of
ook in Valkvogels. Giervogels en U Hen; welk.e laatsten alleen
de afdeeling der Nacht-roofvogels uitmaken.

DE VALKVOGELS.
Deze ardeeling bevat alle dag-roofvogels, met uitzondering
der giervogels. Zij onderscheiden zich, met de giervogels. voornamelijk van de uilen, door hunne zijwaarts gerigte oogen en
door hunne teanen, welke alle vier in één vlak liggen. Van de .
giervogels onderscheiden zij zich door hunnen korten, met vederen bekleed en hals. Zij zijn over den geheel en aardbol verspreid,
en overtreffen de overige roofvogels in aantal van soorten .
. De benamingen, welke het volk aan deze vogels gegeven
heert, zijn veelvuldig, en worden vaak oneigenlijk op de soorten to~gepast. Met uitzondering der arenden, vat men hen
veelal onder den algemeen en naam van Spe rw ers of van
Sc her p v 0 gels zamen. In Gelderland noemt men ze gewoonlijk St oot v 0 gels; in sommige streken der provincie Utrecht
Kr e mme D en de grootere soorten Dub bel e Kr e mme n i
in het land van Vollenhove dragen zij den zonderlingen naam
van Galée.
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De valkvogels worden in een aanzienlijk getal hoofdgeslachten
verdeeld; sommige dier vormen zijn echter ten een en male
uitheemsch. Wij laten hier de soorten volgen, die in ons land
gevonden worden.

DE VALKEN.

De naam van valk, Pako, wordt, even als die van sperwer
en andere benamingen, in het dagelijksche leven dikwijls in een
algemeen en zin genomen en toegepast op allerlei soorten van
roofvogels, niet tot de gieren en uilen behoorende. In de wetenschap beperkt men dezen naam tot de soorten, welker bovensnavel aan we8rszijden voorzien is van meestal een, bij sommige
uitheemsche soorten van twee hoekige uitsteeksels, tanden genoemd, die in eene gelijkvormige in snede van den ondersnavel
sluiten. De valken hebben ronde neusgaten; om hunne oogen
vormt de huid eenen grooten, naakten kring; hunne tweede
slagpen is gewoonlijk (en bij alle inheemsche soorten altijd) langer dan de overige; hun oog is bruin, en hun voetwortel is
met schubben bekleed, die echter op de voorzijde grooter zijn
dan op de overige gedeelten, en de gedaante aannemen van kleine,
niet zeer regelmatige schilden. De valken leven van het vleesch
van versch gedoode zoogdieren en vogels, sommige van insekten,
andere van kruipende dieren. Zij jagen meestal in het vrije veld,
en bemagtigen hunnen buit in de vlugt of in den loop, door
van boven naar onderen daarop te stooten. Van de elf soorten
van valken, die ons werelddeel bewonen, werden in Nederland
tot nog toe slechts vijf aangetroffen, en onder deze zijn er niet
meer dan twee, en wel kleine soorten, van welke men met
zekerheid weet, dat zij in ons land broeden. Gemakshalve kan
men onze inheemsche valken verdeelen in groote en in kleine
soorten: eerstgenoemde is men gewoon, met opzigt tot hare grootte, te vergelijken bij hoenders, laatstgenoemde bij duiven; men
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moet echter wel in het oog houden dat zoodanige vergelijkingen, door den zeer verschillenden vorm van vogela uit onderscheidene afdeelingen, slecht8 als zeer algemeen kunnen worden
beschouwd.
De meest gewone der beide groote soorten is de BIe c h tval k, Palco COfMIIflm., veelal ook, maar zeer ten onregte, Falco
peregrinus genoemd. Het mannetje heeft 14 tot 15, het
wijfje 16 tot 18 duim lengte. De vleugels zijn 11 tot ISl. de
staart is 5t tot 6t duim lang 1). De slechtvalk kenmerkt zich
vooral door zijne groote teenen, van welke de middelste lt
tot 2 duim lengte bereikt, en door eene groote, zwarte knevel vlek. De kleuren ondergaan, volgens den leertijd, aanmerlcelijke veranderingen. In het eerste jaar zijn de pooten, de naakte
oogkring en de washuid groenachtig; de vederen der bovendeelen zijn in den beginne donker-, later meer licht-bruin,
met ros- of witachtige vlekjes, die op den staart dwarsrijen
vormeu. De vederen der onderdeelen zijn vuil witachtig, met
bruine overlangsche vlekken. In het tweede jaar zijn de pooten, de
naakte oogkring en de washoid citroengeel, de vederen der bovendeelen zwartbruin, met grijsblaauwe vlekken j de onderdeelen
min of meer rosachtig wit, met zwartbruine vlekken, welke op
den krop de gedaante van lengte-strepen, op de borst die van
droppels of tranen hebben, en op de zijden grooter , hartvormig
en niet zelden meer breed dan lang zijn. In het derde jaar verkrijgen de onderdeelen, vooral bij het mannetje, eene fraaije blaauwachtig grijze kleur, en de donkere vlekken voor het grootate
gedeelte de gedaante van dwarsbanden. Evenwel verschillen de
kleuren somtijds eenigzins, naar gelang der voorwerpen i opmerkelijk is die afwijking vooral bij sommige ouden, bij welke het
bruinzwart van de knevelvlek zich ook over de wangen uitstrekt. Voor zooveel men weet; broedt de slechtvalk in ons
land niet. In andere landen maakt hij zijn nest, eenmaal
I) Naar den ollden ParijlcheD yQet.
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'8 jaars. in rot88pleten van het gebergte of in boomen van
groote bosschen, en legt hij meestal drie roodachtig gele of
roodachtig grijze, bruin of bruinrood gevlekte eijeren. De
slechtvalk verlaat tegen den winter zijne broedplaatsen. zwerft
in het rond, verlluist op verren afstand en vestigt zich somtijds op torens of andere hooge gebouwen, van waar hij zijne
rooverijen dagelijks volvoert. Vooral rigt hij onder duiven, kippen en eenden groote slagtingen aan. wanneer hij niet gedood
of verjaagd wordt. In het vrije is hij, behalve voor eenden. voornamelijk voor patrijzen gevaarlijk. De slechtvalken, welke ons
land bezoeken, zijn grootendeels jonge vogels, ofschoon men er
ook niet zelden ouden onder aantreft. Zij komen tot ons uit
het noord-oosten, gewoonlijk van October tot December; houden zich, naar omstandigheden, laugeren of korteren tijd hier
te lande op j vertrekken eindelijk meerendeels , en keeren doorgaans iu Maart of April terug, om zich in de tegenovergestelde
rigting door ons land naar hunne broedplaatsen te begeveu. De
slechtvalk is een der schadelijkste roofvogels voor het jagtveld
en de huisvogels. Deze soort, welke, met meer of minder in het
oog vallende wijzigingen, nagenoeg over den geheelen aardbol
verspreid is, wordt om hare kracht en hare lange, tot grijpen
buitengemeen geschikte teenen, bij voorkeur tot het vlugtbedrijf of de valkerij, die men thans minder juist meestal valkenjagt noemt, afgerigt. De Nederlanders hebben teu allen tijde
in dit bedrijf eene zoo groote vermaardheid gehad, dat het
voor ons land van belang is, hierover eenigzins uit te weiden.
De valkerij of de kunst om allerlei wild of andere zoogdieren
en vogels met roofvogels te vangen, is ontstaan in de uitge8~rekte vlakten van Midden-Azië, en werd aldaar, sedert overoude tijden (volgens geloofwaardige Chinesche opgaven reeds
vele eeuwen voor onze tijdrekening) uitgeoefend. Zij bleef intU88chen onbekend bij de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen, maar werd later (ongetwijfeld door de Hunnen) in Europa,
vervolgens ook in Arabië en Noord-Mrika verbreid en, waar-
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schijnlijk door Aziatische volksstammen, naar Japan, Mexico
en Peru overgebragt , vermitll zij aldaar reeds tijdens de ontdekking van Amerika door de Europeanen werd uitgeoefend. Eene
verdere uitbreiding heeft zij niet erlangd. De Arabieren verhieven deze kunst tot eene soort van gèhei mzinnige wetenschap,
die gedurende de kruistogten gretig door de Europeanen werd
aangeleerd en naar hun werelddep.l overgeplant. Zij nam sedert
gedurig in bloei toe, bereikte hare hoogste ontwikkeling onder
Koning LODJ:wUK XliI van Frankrijk, verminderde wedElrom
allengs, naar mate de vorsten meer liefhebberij voor de overige
jagtbePrijven toonden, of de jagers, sedert de uitvinding van
den hagel, zich meer en meer op de kleine jagt toelegden, en
geraakte eindelijk bij de groote Fransche omwenteling geheel in
verval. Zij herleefde intusschen in nieuwere tijden, en voornamelijk ten onzent, op eene grootsche schaal; maar ging ook weldra,
uit gebrek aan deelneming, wederom te niet. De geschiedenis
dezer kunst is sedert verscheidene eeuwen naauw zaamgeweven
met die van ons land, en voornamelijk met die van Valkenswaard en eenige andere dorpen van Noord-Brabant.. De Nederlandsche valkenieren werden reeds in dp. zeventiende eeuw voor
de bekwaamste van allen gehouden, en traden niet zelden in
de dienst van buitenlandsche vorsten. Zij verkregen dikwijls, als
meestbiedenden, het regt, om uitsluitend in een groot gedeelte
van Noorwegen giervalken te vangen; en veelal bragten zij de
uit IJsland naar Kopenhagen aangevoerde witte valken, welke
de Deensche regering aan de vreemde vorsten ten geschenke
aanbood, naar de plaats hunner bestemming, zelfs naar Lissabon en Marokko. Het dorp Valkenswaard werd te dier tijde door
eene menigte valkenieren bewoond, die met de valkenieren van
andere nabij liggende plaatsen en eene" menigte belpers , in het
voor- en najaar, de door ons land heen- en weder trekkende
slechtvalken op onze heiden opvingen. Na afloop van den vangsttijd kwamen de valkenieren van vele vreemde vorsten naar Valkenswaard ,om aldaar valken te koopen. Nadat door de Fransche
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omwenteling van 1789 en hare gevolgen een einde aan de valkerij
was gemaakt, werd deze kunst enkel nog door eenige voorname
Engelschen uitgeoefend; hunne valkenieren waren echter Nederlanders, die de valken in ons land kwamen vangen en afrigten,
en zich alleen gedurende het kortstondige jagtsaizoen met hunne
valken naar Engeland begaven. Koning LODEWllX. van Hollaud
dit vernomen hebbende, rigtte de oude valkerij van het Loo op
nieuw op j maar bij de inlijving van Nederland in het Franscbe Keizerrijk werd ook de valkerij van het Loo naar Fontainebleau verplaat-st, waar zij intusscben , bij de onverscbilligbeid
des Keizers ten aanzien van het jagtbedrijC. een plantenleven
leidde, en na zijn vertrek geheel verviel. Onze valken ieren , naar
Valkenswaard teruggekeerd, bleven zicb intusscben in bunne
kunst oefenen,. en toen een twintigtal jaren later de booge valkerij door bet bebouwen der gronden in Engeland had opgebouden, kwamen eenige Britscbe liefhebbers herwaarts; er werd op
het Loo een club voor de valkerij 0Fgerigt, en deze jagt op
reigers jaarlijks in het groot en met veel luister uitgeoefend.
Ofschoon onder bet beschermheerscbap staande van wijleu Prins
ALEXANDER en later onder dat van Z. M. onzen Koning,
die zich groote opofferingen daarvoor getroostte, mogt de zaak
intusschen op den duur geen stand houden; de valkerij op bet
Loo werd in 1853 wederom gebeel opgeheveu, en de valkenieren op nieuw naar hunne haardsteden terug gezonden, waar
zij nog steeds in de hoop leven, dat deze kunst, waardoor zij
en hunne voorvaderen zich vermaard maakten en die jaarlijks
tonnen gouds naar ons land deed vloeijen , niet met hen moge
nitstervenj hetgeen voorzeker zal plaats bebben, indien zij niet
op nieuw in staat gesteld worden, hun bedrijf uit te oefenen en
bekwame leerlingen te vormen. - De 'valken, welke men tot
de jagt wil aCrigten, worden
jong uit het nest gehaald,
in wilden staat met netjes, op eene hoogst vernuftige
wijze gevangen. De eersten verkrijgen nooit de kracht en behendigheid der laatstgenoemden, en zijn ook niet voor de hooge
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valkerij, dat wil zeggen voor de jagt op den reiger en den
wouw, te gebruiken. Het vangen, afrigten en behandelen der
valken verei8Cht veel geduld, oefening en behendigheid. Men
begint met den af te rigten valk eene lederen kap over den
kop te trekken, en lederen riemen aan zijne pooten (bij de
valkerij "handen" genoemd) vast te hechten. Men maakt vervolgens den valk door gestadig herhaald dragen op de vuist
mak; men leert hem zijn voedsel uit de hand des valkeniers
te komen halen; men laat hem, eindelijk, steeds met eene
nuchtere maag, op die soort van wild vliegen, op welke hij
wordt afgerigt, en voedt hem dadelijk, zoodra hij het wild
gevangen heeft.
De tweede der groote soorten, welke in ons land aangetroffen
worden, is de 0 ier val k van Noorwegen, P/Jlco 9yifalco. Zij
komt echter zeer schaars tot ons, en zoo er zich soms vertoonen, zijn het trekkende en slechts jonge voorwerpen. De giervalk
is grooter dan de slechtvalk; zijne vleugels en teenen zijn korter
en hij heeft eene zeer kleine knevelvlek. De jonge. zoo wel als de
oude vogels hebben, oppervlakkig beschouwd, in de kleurverdeeling hunner vederen, veel overeenkomst ~et den slechtvalk, maar
de oude giervalk heeft steeds donkergrijs-blaauwachtige wangen,
en de vlekken op zijne onderdeelen hebben alleen op de zij vederen
eene dwarsche rigting. De giervalk filchijnt uitsluitend Noorwegen te bewonen; de ouden verlaten dat land nooit. Daarentegen worden er van tijd tot tijd jongen bij ons gezien, ook
wel geschoten of door onze valkenieren gevangen. Deze zeggen,
dat de giervalk koppig van aard en minder geschikt is voor de
valkerij, dan de andere groote valkensoorten. - Wij voeren hier
nog aan, dat in de overige poolstreken valken gevonden worden,
die aldaar de plaats van den Noorweegschen giervalk vervangen,
maar een weinig grooter en min of meer anders gekleurd zijn
dan deze. Eene dezer rassen, welke het zuidelijke Groenland
bewoont, heeft in kleur de meeste overeenkomst met den Noorweegschen giervalk, de vlekken der bovendeelen zijn echter wit-
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achtig. De groote valk van IJsland is veel witter, en die van
Noord-Groenland en al de verdere poolstreken zijn op eenige
kleine donkere vlekken op den rug en de vleugels na, geheel
wit. Dergelijke witte voorwerpen dnlen somtijds naar GrootBrittannië af; bij ons werden zij nog niet opgemerkt.
De kleinste, maar krachtigste en moedigste der inheemsche
valkensoorten is het Sm e 11 e ken, Fako ae,alo". Hare vleugels
zijn naar evenredigheid korter dan die der overige soorten, en
bedekken slechts twee derden van den staart; zij zijn ook minder
puntig. Het oude wijfje verschilt in kleur van het oude mannetje. De knevel vlek is klein. en de staart van zes lichte dwarsbanden voorzien. De lengte van het smelleken is nooit grooter
dan een voet. De jongen van beide seksen en de wijfjes van
het tweede jaar herinneren door hunne klenrverdeeling aan
die van den jongen slechtvalk; de lichte grond der onderdeden
valt echter meer in het bruinachtig rosse. Het oudere wijfje
neemt somtijds, maar niet volkomen, de klenren van het
oude mannetje aan. De vederen der b<>vendeelen van dit laatste
zijn donker grijsblaauw, met zwarte vederschachten ; die der
onderdeel en zijn roestkleurig, met tamelijk kleine, zwartachtige,
lansvormige lengtevlekken ; de grondkleur gaat echter aan de keel
in het witte over, en aan weêrszijden van den bovenkop ontwaart
men eene witte streep. - Het smelleken wordt in ons geheele
werelddeel, tot IJsland toe, aangetroffen; het bewoont ook Siberië
en werd in Klein-Azië en Egypte waargenomen. Men vond
het broedende in IJsland, Schotland, Noorwegen en Griekenland. Het werd in den zomer· somtijds ook op onze heidevelden
in Gelderland gezien, waaruit schijnt te blijken, dat het ook
daar enkele malen broedt. Het smelleken bouwt zijn nest niet
op boomen, zoo als de overige valkensoorten , maar op den
grond, in het heidekruid. Zijne drie of vier eijeren hebben
veel overeenkomst met die van den torenvalk, maar zij zijn
kleiner. In den regel komt het smelleken in het najaar, op den
trek, tot ons, maar over het algemeen in zeer kleinen getale.
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Het is een stoute roofvogel, vooral het wijfj e, hetwelk somtijds
groote vogels aanvalt. Deze soort voedt zich met allerlei vogels,
maar, bij gemis daarvan, ook met veldmuizen en insekten. Onder
de kleine valken is het smelleken, met den sperwer, de meest
geschikte soort voor de valkerij. Het was de lievelingsvogel van
keizerin KATHARINA rr van Rusland, en werd door haar tot
de vlagt op allerlei kleine vogels, zelfs lijsters, af'gerigt.
De tweede inheemsche kleine soort van valken is de B 00 mval k, l!alco 8'1dJ1nt.teo, die door de valkenieren B a i 11 e t genoemd
'Wordt. Men kan haar dadelijk herkennen aan hare lange, tot
aan of' over het einde van den staart reikende vleugels. Voor
het overige merkt men bij deze soort volgens sekse en leef'tijd
weinig onde1'8cheid in de kleuren der vederen op. Zij is een weinig
grooter dan het smelleken. De bovendeelen, de bovenhelf't der wangen en de knevelvlek zijn leikleurig; het voorhoof'd en de onderdeelen wit, maar de schenkel- en onderdekvederen van den staart
gaan in het hoog roestroode over, en de buik en borst zijn van
zwartachtige overlangsche vlekken voorzien. De boomvalk wordt
in geheel Europa, behalve IJsland en Lapland, in Af'rika, en in
Zuidelijk Azië tot in Nepaul, aangetroffen. Hij broedt, of'schoon
in kleinen getale, in ons rijk, verhuist echter met de leeuwerikken , en komt eent in het voorjaar terug. Hij houdt zich
het liefst in boschjes op, en maakt bij ons zijn nest op boomen;
in andere landen nestelt hij somtijds ook op rotsen. Het nest
bevat drie of' vier, op die van den torenvalk gelijkende eijeren.
De boomvalk voedt zich met kleine vogels en allerlei groote
vliegende insekten. In de valkerij werd hij weinig gebruikt,
zoowel omdat hij niet zeer vlug is in het grijpen der vogels,
als om zijne eigenschap, dat hij den buit ongemoeid laat, wanneer hij groote insekten ontmoet, die hij alsdan bij voorkeur
ve"olgt en vangt.
De laatste soort der inheemsche valken is de Tor e n val k,
l!alco ti"".IICf1ltu, ook Zwem mer, M u i ze n vang er en in
Groningen Ro 0 d val k genoemd. Het mannetje van den torenvalk
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bereikt de lengte van een voet; het wijfje is eenige duimen
grooter. Deze valk onderscheidt zich voornamelijk door zijnen
waaijervormigen staart, die veel langer is dan bij de overige
soorten en ongeveer de helft der geheele lengte van den vogel
uItmaakt. Voor het overige is hij onder de inheemsche soorten
gemakkelijk te herkennen aan de roodbruinachtige kleur zijner
vederen. Het oude mannetje is veel fraaijer dan de jonge voorwerpen en het oude wijfje. De rug en de bovenzijde der vleugels,
met uitzondering der zwarte slagpennen, zijn roodbruin, en
op elke veder ontwaart men eene breede, zwarte, pijlvormige
vlek. De bovenkop , nek en staart zijn grijs; laatstgenoemde
prijkt aan het einde met een en breeden zwarten, met wit omzoomden band. Het voorhoofd is wit, en boven de oogen vertoont zich almede eene witte streep. Elke veder der witachtig
rosse onderdeelen, van den hals afwaarts, heeft eene zwarte,
druppelvormige vlek. De knevelvlek is tamelijk breed en zwart.
Bij de jongen en bij het oude wijfje hebben alle bovendeelen eene
rosachtig roodbruine grondkleur; op den staart bemerkt men,
behalve den breeden zwarten eindband , een tiental zwarte smalle
banden, en de knevelvlek is minder duidelijk. De torenvalk is
de gemeenste valkensoort van ons werelddeel. Hij komt ook in
vele streken van Afrika en in een groot gedeelte van Azië
voor. Hij wordt in geheel Nederland broedende aangetrollen,
en overwintert ook in kleinen getale bij ons. Bij voorkeur
houdt hij zich in boschjes of in bouwvallen op, maakt zijn nest
in boomen, in hoog muurwerk of in rotsspleten, en gebruikt
hiertoe als grondslag dikwijls een oud kraaijennest. Het wijfje
legt drie tot vijf eijeren, die eene vaal geel- of bruinachtige
grondkleur hebben en geheel met bruine, dikwijls zamenvloeijende vlekken overdekt zijn. De torenvalk is, onder al
de inheemsche soorten, dadelijk te herkennen aan de wijze,
waarop hij zijnen buit in de vlugt bespiedt: hij houdt zich
namelijk, op eene hoogte vau honderd en meer voeten b0ven den grond, op één en hetzelfde punt, met schielijke
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wiekslagen, in de lucht als het ware staande, hetgeen men
"bidden" noemt. Zoodra hij nu zijne prooi ontwaart, stort
hij zich eensklaps op deze neder en tracht die te grijpen;
hetgeen echter dikwijls mislukt, daar zijne teen en korter zijn
dan die der overige valken. Hij voedt zich voornamelijk met
veld- en andere muizen, en is derhalve als een voor den landbouw nuttige vogel te beschouwen. Hij rooft echter ook allerlei jonge vogels, wanneer hij deze bemagtigen kan, en eet insgelijks insekten en kruipende dieren.

DE

HAVIKKEN.

Men vat, in de weten8chap, onder bovenstaanden naam, behalve onzen havik en sperwer, eene menigte uit.heem8che, met
deze soorten verwante vogels zamen. Zij vormen gezamenlijk het
groote geslacht Ast u r. Hun voornaamste kenmerk is, dat zij
korte, afgeronde vleugels hebben, die ongeveer de helCt van
den tamelijk langen staart bedekken en welker vierde slagpen in den regel de langste is. Voor het overige hebben zij
eenen krachtigen bek; zij zijn hooger op de pooten dan de
valken; hebben kleinere oogen, zonder eenen naakten oogkring ,
en zijn in het volkomen kleed, op de onderdeelen veelal met
fijne zwartachtige dwarsbanden geteekend. In Nederland, ja in
geheel ons werelddeel, bestaan slechts twee soorten van dit
geslacbt, te weten de bavik en de sperwer. Beide hebben
naakte voetwortels, die van voren zoo wel als van achteren met
eene rij schilden bekleed zijn.
De H a v ik, A,tur palumbarifU, ook D u i ven val k en in
Groningen Pat r ij s val k genoemd, is, na de arenden, de grootste en krachtigste onzer inbeemscbe rooCvogels. Hij verkrijgt
eene lengte van twee voet; zijne vleugels nemen hiervan ruim
de helft, en zijn staart twee vijCden in. Zijne pooten zijn zeer
kracbtig en, even als het oog, geel van kleur. De staart vertoont
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vier tot vijf lichte dwarsbanden. Het vederkleed biedt, volgens
de sekse weinig, volgens den leeftijd veel verschil aan. In het eerste
jaar zijn de rug, vleugels en staart bruin, en alle vederen dezer
deelen hebben rosse zoomen. De vederen van den kop, de
hals en de onderdeelen van den vogel zijn rosachtig, maar
elke veder is van eene donkere overlangsche vlek voorzien,
die op de keel en de schenkels zeer smal is. In het volkomen
vederkleed zijn de bovendeelen donker blaauwgrijs, en de onderdeden wit, met vele smalle, zwartbruine dwarsbanden. Bij
het oude wijfje is evenwel de kleur der bovendeelen minder
fraai dan bij het oude mannetje, en valt zij min of meer in
het bruine. De havik bewoont geheel Europa, met uitzondering
van IJsland en Lapland; hij komt ook in het noordelijke
Afrika, en in Azië tot in Nepaul en Siberië voor. In ons rijk
schijnt hij tot de provinciën Gelderland, Overijssel, Drenthe en
Groningen beperkt te zijn. en wordt hij in die streken enkel daar
aangetroffen, waar groote bosschen gevonden worden, in welke
hij broedt. De jongen vertrekken in den regel in het najaar, maar
de ouden zwerven in den winter in het rond, en naderen dan
ook meer de woningen. om het hnisgevogelte te rooven. Het
voornaamste voedsel van den havik bestaat in vogels van middelbare grootte. zoo als patrijzen en duiven: hij rooCt intusschen
ook kippen, maakt jagt op jonge /hazen of konijnen, of zelfs op
wezels, eekhorens en veldmuizen, wanneer hem beter voedsel ontbreekt. Om al deze redenen is hij. zoowel voor het jagtveld als voor
het tamme gevogelte, vooral voor duiven, een zeer schadelijke
vogel. Men vindt zijn nest op hooge boomen. Het bevat twee
tot vier groenachtig witte. somtijds bruin gevlekte t'ijeren. In de
valkerij werd de havik afgerigt tot de vlugt op hazen, konijnen, Caisanten en patrijzen.
De Sperwer, .&,tu, nÎl1l" draagt, in ons land, behalve
dezen, eene menigte andere namen. Om Nijmegen b. v. wordt
hij Stervalk, in Groningen Blaauwvalk,in Holland, met
de kleine valkensoorten , V i n ken val k, V in ken die f en

DE HAVIKKEN.

17

Vinken-Sperwer, en bij Haarlem Koekoeksvederen
genoemd. De valkenieren onderscheiden het mannetje onder den
naam van Mos ket. Het heeft ruim een voet lengte, maar het
wijfje is een vijfde grooter. Even als bij den havik, zijn de vleugels
van den sperwer zoo kort, dat zij slechts de helft van den staart
bedekken. Zijne pooten zijn, naar evenredigheid, hooger en de
teenen veel langer dan bij den havik, maar beide tevens veel ranker
en minder krachtig. Even als van dezen, zijn zijne pooten en oogen
geel van kleur. De staart is van vijCdonkere dwarsbanden voorzien.
De kleur van het vederkleed verschilt naar gelang van leeftijd
en sekse. In het eerste kleed zjjn de bovendeclen donkerbruin,
en hebben alle vederen rosse zoomen; de onderdeelen zijn witach tig , met bruine, op de keel overlangsche. op de schenkelvederen dwarse, en op de overige deelen, vooral bij het mannetje,
hartvormige vlekken. Bij het mannetje zijn in het volkomen
kleed de bovendeelen blaauwachtig grijs: echter heeft hij aan
weêrszijden van den bovenkop en in den nek eene witte vlek.
De onderdeelen zijn wit, hetgeen evenwel op de zijden in het
roestroode overgaat; de keel vertoont donkere lengtestrepen ,
en de overige onderdeelen hebben rosachtige, met bruin omzoomde dwarse vlekken, die min oC meer den vorm van dwarsbanden aannemen. Bij het oude wijfje ontbreekt de rosse tint
der witte onderdeelen. - De sperwer bewoont, met uitzondering
van IJsland, geheel Europa; hij wordt ook in N oord-ACrika en
in de noordelijke helCt van Azië tot in Japan aangetroffen. Hij
houdt zich in den zomer het liefst in sparrebosschen op, en
broedt bij ons in de bosschen van Noord-Brabant en Gelderland.
In de overige provincien vertoont hij zich gewoonlijk enkel op
den trek; voornamelijk ontwaart men alsdan slechts jongen. In
het gure jaargetijde zwerft de sperwer rond, maar de meeste
verhuizen naar meer zuidelijk gelegene streken. Hij is een stoute
rooCvogel, die niet zelden de behuizingen na~ert om vogels te
vangen en deze somtijds tot in de stallen en schuren, zelCs tot in
het woonvertrek vervolgt. Hij voedt zich in den regel met al2
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lerlei kleine vogels, zoo als musschen, gorzen, vinken enz.;
het wijfje maakt ook jagt op lijsters, jonge duiven, jonge
patrijzen enz. In den nood stelt hij zich ook met veldmuizen
tevreden. Men vindt zijn nest in boom en , en veelal in sparreboomen, meestal niet hooger dan twintig of dertig voet van
den grond. Het bevat gewoonlijk drie of vier groenachtig witte,
dikwijls met rosse vlekken bedekte of gemarmerde eijeren.
In de valkerij werd het mannetje zelden gebruikt; het wijfje
daarentegen werd afgerigt tot de vlugt op kwartels en allerlei
kleine vogels.

DB

KUIKENDIEVEN.

De koikendieven, die het geslacht CirC1U vormen, zijn edele
roofvogels, van middelbare grootte, maar rank en sierlijk van
gestalte, en zich voornamelijk daardoor kenmerkende, dat hun gezigt, even als dat der uilen, met een en krans van kleine schubachtige vederen omzoomd is. Dit kenmerk is intusschen bij
sommige soorten (onder de inheemsche b. v. bij den bruinen kuikendief) weinig in het oog vallend. De kuikendieven hebben
lange vleugels; hooge, met schubben, van voren echter met eene
rij schilden bekleede voetwortels; een tamelijk kleinen, maar
sterk gekromden en puntigen bek, en lange vleugels, van welke de
derde slagpen gewoonlijk de langste is, en die in de rust het
grootste gedeelte van den staart bedekken of zelfs daarover heen
reiken. Het volmaakte kleed der oude mannetjes is in den
regel veel fraaijer en aanmerkelijk verschillend van dat der oude
wijfjes en der jongen van beide seksen. De kuikendieven zijn, met
uitzondering der zeer koude streken, over den gehel'len aardbol verbreid. Zij houden zich bij voorkeur in vlakke landen op,
roesten zelden of Rooit, nestelen op den grond, en voeden zich
met allerlei dieren en met de eijeren van vogels. Wij hebben
in ons land drie soorten van dit geslacht.
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De eene, de BIaa uwe Kui kendi ef, Circua cyaMIU, wordt
in Gelderland Elsebusch en Blaauwe stootvogel, in
Noord-Brabant Elsenpuist, in Drenthe Noordsche valk
en in Groningen BI a a u w s c h il d genoemd. Zijne lengte bedraagt 18 duim; de vleugels maken rutm twee derden en de tItaart
nagenoeg de helft daarvan uit. De vederkrans om het gezigt is
zeer duidelijk. De de'rde en vierde slagpen zijn ongeveer van gelijke lengte en reiken over de anderen heen. De oogen, washuid en pooten zijn geel. Het mannetje is in het volkomen
kleed licht blaauwachtig grijs, maar deze kleur gaat op het
voorhoofd, aan weêrszijden van den bovenkop en op borst en buik
in het witachtige over; terwijl de groote slagpennen zwart zijn.
Het oude wijfje is van boven bruin, maar deze tint valt op
den kop en den hals i n het rosse; de stui t is zui ver wi t. Op
de onderdeelen is het wit, met bruine overlangsche vlekken.
De staart is van vijf rosse, op de buitenpennen in het wit
overgaande dwarsbanden voorzien. De jongen van beide I!eksen
gelijken op het oude wijfje, maar de grondtint der onderdeelen
zweemt naar het roestkleurige en de vederen der bovendeelen hebben rosse zoomen. De blaauwe kuikendief bewoont de
vlakke streken van ons geheele werelddeel, met uitzondering
der zeer koude landen. Hij werd ook in Siberie en NoordAfrika waargenomen. In Nederland behoort hij onder de tamelijk zeldzame vogels en komt hij, gedurende den zomer, alleen
in Gelderland. Noord-Brabant, Drenthe en Groningen voor.
In het najaar worden ook enkele voorwerpen, maar zoo
als het schijnt slechts jonge, in de kust-provinciën opgemerkt. Hij verhuist gedurende het gure jaargetijde uit de
koude en gematigde streken van ons werelddeel. Hij broedt
bij voorkeur op graan velden • waar hij zijn nest op den grond
bouwt. Het wijfje legt drie of vier blaauwgroenachtig witte,
somtijds onduidelijk bruin gevlekte eijeren. De blaauwe kuikendieC voedt zich met muizen en andere kleine zoogdieren,
met vogels, hagedissen en insekten, vooral sprinkhanen. somtijds
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zelfs met visschen, en haalt de eijeren en jongen uit de vogelnesten. Daar hij de vogels niet in de vlugt kan vangen, zoo
verrast hij hen, wanneer zij op den grond zitten; vooral maakt
hij op die wijze leeuwerikken tot zijnen buit.
De tweede soort, de G'r a a uwe k u i ken die f, Circua cinercucf11l,a. heeft, oppervlakkig gezien, veel overeenkomst met den
blaauwen kuikendiefj maar zij is een weinig kleiner en veel
slanker, de vleugels zijn naar evenredigheid langer en puntiger, vermits de derde slagpen langer is dan de tweede en de
viel·de. Buik en borst van het oude mannetje zijn wit, met
smalle, overlangsche roodbruine vlekken; de dwarsche banden
der buiten-staartpennen zijn roodbruin, en de kleine slagpennen
hebben een breeden, zwarten dwarsband. Het mannetje verkrijgt somtijds eene eentoonig roetzwarte kleur en een zulk
voorwerp werd voor eene eigene soort gehouden en onder
den naam van Circus ater beschreven. De graauwe kuikendieC
schijnt even ver verbreid te zijn als de blaauwe. Hij houdt zich
in den zomer. bij voorkeur. in drooge. met heidekruid en
gras begroeide, zelden in moerassige streken op. In ons land
broedt hij vrij algemeen in de duinpannen, en is hij voor het
in de duinen levend wild een zeer gevaarlijke roover. Hij heeft
overigens. wat zijne zeden en de wijze van nestelen betreft,
veel overeenkomst met den blaauwen kuikendief.
De derde inheemsche soort is de Bruine kuikendieC,
Circu ru/ua, die echter gewoonlijk Wou w, in Noord-Holland
ook Ri e t wou w genoemd wordt. Zij is grooter dan de beide
overige, heeft veel krachtiger pooien; de krans om haar gezigt
is zeer onduidelijk; zij heeft geenell witten stuit en de hoofdkleur der vederen is bruin. Zij wordt ongeveer een en twee
derde voet lang. De jongen zijn donker roodachtig-bruin
maar deze kleur wordt met den tijd alleugskens valer; de kop
en de zoomen der vederen zijn geelachtig wit of ros; de staart
is van boven vaalbruin, van onderen witachtig grijs. De ouden
zijn van boven bruin, maar deze kleur maakt, op de buiten-
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zijde der vleugels, plaats voor een fraai blaauwachtig grijs; de
staart is grijsachtig; de onderdeelen zijn grijsachtig wit, maar
de vederen van den buik en de schenkels zijn min of meer
roestkleurig en vertoon en smalle, overlaugsche bruine vlekken.
De brnine kuiken dief bewoont, behalve het grootste gedeelte van
Enropa, ook de noordelijke helft van Azië tot China, en Algerië.
Hij houdt zich bij voorkeur aan moerassen en de oevers van
meren op, en wordt op dergelijke plaatsen in ons land zeer
algemeen broedende aangetroffen; hU zwerft echter ook in de naburige landerijen en in de duinen rond. Hij bouwt zijn nest in
het riet of in de struiken van moerassige plaatsen: dit n~t rust
veelal op het water zelve; het bevat drie tot vier blaauwgroene
eijeren. Bij aannadering van het koude jaargetijde verlaat ons deze
kuikendief. Hij maakt jagt op allerlei vogels, voornamelijk op
watervogels, baalt de eijeren en jongen nit de vogelnesten, en
eet ook visch. Even als de overige soorten van kuiken dieven ,
heeft hij de gewoonte, om vrij regelmatig op bepaalde uren van
den dag over zijn jagt·gebied te vliegen en zijne prooi te bespieden, die hij op den grond overvalt en op de plaats zelve verslindt.

DE

ARENDEN.

Het geslacht of de familie der arenden, die men onder den
algemeenen naam van Aquila begrijpt, bevat eene reeks van
groote, krachtige roofvogels, met lange, afgeronde vleugels, eenen
van boven regten snavel, eene platte kruin en lange, puntige
bals- en nek vederen. De kleur van beide seksen verschilt zeer
weinig. Zij bewonen den geheelen aardbol.
Men noemt Ruigpoot-arenden de soorten, wier pooten tot
aan de teen en met vederen bedekt zijn. De grootste onder deze
is de Steen-arend, Aquilafulva. Hij wordt drie voet lang;
zijne vleugels hebben eene lengte van twee voet, de staart is
een voet lang. De washuid en de teenen zijn geel. De oude
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vogel is zwartbruin met een purperachtigen weêrschijnj op den
nek echter naar het roestkleurige zweemende ; de voorhelft der
staartpennen is met grijsachtige, onregelmatige dwarsbanden als
gewaterd I en de oogen zijn roodgeel. De jongen zijn bruin,
op den kop en nek licht roestkleurig; de voorhelft van den
staart is wit en het oog bruinachtig. De steen-arend komt, behalve in ons werelddeel, in Noord-Amerika, Noord-Afrika en
de noordelijke helft van Azië voor. Hij houdt zich bij voorkeur
in de groote bosschen, voornamelijk in bergachtige streken
op. Van daar zwerft hij gedurende den winter naar de naburige
landerijen, en dwaalt soms naar streken af, waar hij anders in
den regel niet voorkomt. Dit had ook eenige keeren met opzigt
tot ons laud plaats, waar in Februarij 1851 een voorwerp bij
's Gravenhage en eenige jaren later een bij Groningen geschoten werd. De steen-arend leert veelal paarflgewijze. Zijn voedsel bestaat uit zoogdieren tot de grootte van een haas or eene
jonge ree, en uit groote vogels, zoo als trappen, ganzen, eenden j
in tijd van nood voedt hU zich ook met aas. Hij nestelt op
hooge hoornen en rotsen, en legt twee, somtijds drie or
vier blaauwachtig witte, bruin gevlekte eijeren, die een weinig kleiner en meer rondachtig zijn dan ganzen-eijeren. In
Rusland wordt deze arend tot de jagt op wolven, vossen en
antilopen afgerigt. - Eene met den steenarend vermaagschapte
soort, die echter een derde kleiner is,de Bastaard-arend,
.&quila clanga, bewoont de oevers der W olga, maar schijnt somtijds tot op zeer verre afstanden af te dwalen, gelijk een in Mei
1855 op het Loo gevangen voorwerp bewijst. Het is niet onmogelijk, dat ook de Schreeuw-arend, Aquila naevia, die
soms tot in het Brun:!w~iksche voorkomt, zelfs naar ons grondgebied kan afdwalen. Deze soort is zwakker dan de bastaardarend , en heeft eenen smalleren snavel.
Men geert den geslachtsnaam van Zee-arend, B aliaëtlU,
aan de arenden, welker voetwortel slechts tot op de helft met
vederen bekleed is, terwijl hunne onderste helft op alle zijden
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met schubben bedekt is. Hiertoe behoort de gewone Ze ea I' end, Haliaëtu8 alóiciUa. Hij is even groot en somtijds zelfs
zwaarder dan de steen-arend. van wien hij zich voornamelijk
door zijnen eenigzins wigvormigen staart onderscheidt; deze
is, zoo als dit trouwens bij de meeste roofvogels plaats heeft,
bij jonge voorwerpen steeds een weinig langer dan bij de oude.
De pooten en de washuid . van den-zeearend zijn geel. Bij de
jongen zijn de oogen en de bek bruin, de vederen donker of
lichtbruin, somtijds met ro~se en ook wel met witte vlekken. De
ouden hebben eenen lichtgelen snavel; de staartpennen en hare
bovendekvederen zijn wit; de kop en hals grijsachtig; de oogen
geel. Deze soort wordt in N oord-Brabant ook Ga n zen - are n d
geheetr.n. terwijl men de ouden veelal Wit sta art en hij Haarlem Ge elk 0 p noemt. Zij wordt in geheel Europa tot in Lapland en IJsland aangetroffen. Zij bewoont ook Groenland, het
noordelijk Azië tot op de A~eoetjsche eilanden, en gaat op den
trek naar Noord-Afrika. Zij broedt in het noorden langs de
zeekust, ~n insgelijks zeer menigvuldig aan de rotsachtige
oevers van den Beneden-Donau. In ons land komt zij slechts
gedurende het koude jaargetijde, en wel het meest langs het
zeestrand voor; zij wordt echter. vooral bij sneeuwen strenge
koude, meer binnen 's lands geschoten of gevangen, waar het
volk haar niet zelden de namen van Kon i n g s- of K e ize r s - ar end geeft. In den zom~r maakt de zee-arend bij
voorkeul' jagt op visschen en watervogels; in den winter echter
valt hij allerlei andere vogds en zoogdieren. zoo als b. v. hazen,
ja zelfs honden aan, en voedt zich, bij grbrek, zoo als de
gieren, ook met aas. Hij bouwt zijn groot nest op rotsen of
op hooge boornen; het bevat twee tot vier, veelal wittte, somtijds onduidelijk bruin gevlekte eijeren.
De Visch-arend, Pandion haliaëtU8, ook Eenden-dooder genoemd, is de laatste van onze inheemsche arendsoorten.
HU is onder alle roofvogels dadelijk te herkennen aan zijne
buitengewoon krachtige, met ruwe schubben bedekte pooten; aan
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zijne groote, buitengewoon kromme nagels, die geen lIpoor van
eenen scherpen kant vertoon en , en aan zijnen buitellteen • die
zijdelings en zelfs naar achteren kan worden gedraaid. De vischarend heeft eene lengte van twee voet, waarvan de staart ongeveer
een derde beslaat. De vleugels zijn zoo lang, dat zij in de rust
over den staart heellreiken. De pooten en de wMhuid zijn blaauwach tig graauw, de nagels en bek zwart, en het oog is oranje-kleurig.
De kop, de nek en de onderdeelen van den vogel zijn wit, maar
men ontwaart op den krop en bovenkop bruinachtige overlangsche vlekken. De overige deelen zijn donkerbruin; de staart is
echter van zeven witachtige dwarsbanden voorzien, en de vederen
der bovendeelen hebben witachtige zoomen, die bij jonge voorwerpen zeer breed zijn. De visch-arend is over den geheelen aardbol verbreid, maar wordt nergens in grooten getale aangetroffen.
In ons rijk behoort hij onder de vogels, die zich zeer schaars en
slechts hier en daar, bij voorkeur aan de oevers van moerassen.
meren, rivieren en aan de monden der rivieren vertoonen. Somtijds ziet men hem ook over de heidevelden zweven. Hij bouwt
zijn nest op boornen, in andere landen ook op rotsen. Het
wijfje legt in Jun ij doorgaans twee en zelden meer dan vier,
groenachtig witte. met groote bruine vlekken overdekte eijeren.
De visch-arend voedt zich bij voorkeur met visschen, op welke
hij plotseling nederschiet en die hij uit het water grijpt. Daar
hij zeer krachtig van maaksel is, kan hij visschen medeslepen
die hem in zwaarte overtreffen. Hij maakt ook jagt op eenden
en andere watervogels.

DE WOUWEN.

De wouwen zijn zeer gemakkelijk van alle inheemsche roofvogels te onderscheiden door hunnen gevorkten staart, die tamelijk
lang is. Hunne voetwortels zijn voor het grootste gedeelte niet
met vederen, maar met schubben ell schilden bekleed, en kort,
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even als de teen en. Zij hebben tamelijk afgeronde, lange vleugels, terwijl de voorwerpen van verschillende sekse en leeftijd
zich niet of weinig door hunne kleur van elkander onderscheideu. Hunne vlugt is buitengewoon schoon en zwevend. In ons
land worden slechts twee soorten van dit geslacht waargenomen.
De grootste, de Wou W, Miku8 regali", ook Kon i n g swouwen Milaan, en in Groningen Zwaluwstaart genoemd, heeft ruim twee voet lengte; de staart is een voet lang,
de vleugels hebben twee derden der lengte van den vogel. Zijne
pooten en wa.~huid zijn okergeel; het oog is lichtgeel, bij de jongen bruingrijs ; de bek is hoornzwart , b~i oude voorwerpen heeft
hij echter eene geelachtige kleur. De vederen hebben eene
lichtbruinroode in het rosse vallende tint, die echter op den
hals en den kop veelal in het witachtige overgaat. Alle vederen
hebben bruinzwarte lengtevlekken. De slagpennen zijn zwart,
en de bovenzijde van den staart is meestal rosser dan de overige
deelen. De wouw bewoont de gematigde en warme luchtstreek
van Europa, en komt in den winter ook in Egypte voor.
Bij ons behoort hij onder de zeldzame vogels, die slechts van
tijd tot tijd in het najaar, en wel alleen in de provinciën NoordBrabant , Gelderland en Groningen, waargenomen worden. Zijn
voedsel bestaat in allerlei kleine zoogdieren, vogels en kruipende dieren. Men vindt zijn nest op boom en ; het bevat twee of
drie, somtijds zelfs vier, vuilwitte bruin gevlekte en gestreepte
eijeren.
De tweede soort, de Zw art b r u in e wou W, Milvu8 aetoUU8,
veelal Milvus ater genoemd, werd in ons land slechts eens
opgemerkt. Zij bewoont evenwel de gematigde luchtstreek van
Europa, noordelijk tot aan de oevers van den Midden-Rijn, en
komt ook in Noord-Afrika en in Siberië voor. Zij is kleiner dan
de wouw; haar staart is minder gevorkt; zij heelt donkerder kleuren I de iris van het oog is geelachtig grijs, bij de jongen grijsbruin, en de snavel is hoomzwart. De donkerbruine kleur der
vederen gaat op den kop veelal in het witachtige over; elke
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veder heert eene smalle, overlangsche, donkerbruine schachtvlek , en aan den staart ontwaart men een twaalftal, meest
onduidelijke, lichte dwarsbanden. Deze soort houdt zich gaarne
aan de oevers der rivieren of meren op. Zij voedt zich met
visschen, kikvorschen en het vleesch van doode diPoren, die op
het water drijven; de jongen met vogeJs en zoogdieren. Haar
nest en hare eijeren hebben veel overeenkomst met die van den
wouw, maar de eijeren zijn kleiner.

DE BUIZERDEN.

Men vat onder den geslachtsnaam van Buizerd, BflÜO, een
groot getal roofvogels zamen, die zich in sommige opzigten
aan de arenden aansluiten, eu in het. algemeen geene in het oog
vallende kenmerken bezitten. Zij zijn van middelmatige grootte
en ineengedrongen van gedaante; hunne teenen zijn kort; zij hebben zachte vederen, met tamelijk veel dons; groote, afgeronde
vleugels en eenen middelmatigen, aan het einde nagenoeg regten
staart. Hun voedsel bestaat bij voorkeur uit muizen en dergelijke
kleine zoogdieren; en zij loeren daarop, terwijl zij op verhevenheden van den grond, op palen of op de lage takken van
vrijstaande of langs den houtkant groeijende boom en gaan
zitten; intusschen eten zij ook vogels en kruipende dieren.
Hunne gestalte is eenigzins log, maar hunne vlugt fraai. en
zwevend. Wij hebben in ons land slechts twee soorten van
dit geslacht.
De eene, de Ruigpoot-buizerd, Buteo lagopU8, is zeer
kennelijk, doordien zijn voetwortel, even al8 bij de ruigpootarenden tot aan de teen en met vederen bedekL is, met dit
onderscheid evenwel dat men, bij naauwkeurige beschouwing,
langs hunne achterzijde eene rij schiJden ontdekt. De ruigpoot-buizerd heeft somtijds twee voet lengte. Zijne oogen zijn
bruin, de washuid en de teellen zijn geel, cn de kleur der vederen
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zeer veranderlijk volgens de voorwerpen, maar niet of weinig
naar mate van leeftijd en sekse. De grondkleur is gewoonlijk min
of meer witachtig ros, maar de vleogels en de rug, een breed
dwarsschild over de borst en de talrijke staartbanden zijn bruin.
Deze vogel broedt in de noordelijke gedeelten van Europa
en Azië, somtijds ook op enkele plaatsen der gematigde
lochtstreek van Europa. Hier, zoowel als bij ons, komt hij echter meestal slechts overwinteren. Hij wordt alsdan in ons geheele land, vooral in de duinstreken, vrij algemeen, ofschoon
niet in grooten getale, aangetroffen. Zijn voedsel bestaat in
muizen en andere kleine zoogdieren, maar hij vervolgt ook hazen
en konijnen, vooral de gewonde of jonge voorwerpen. Men
vindt zijn nest, in J unij, op boomen en op rotsen j het bevat
twee tot vier, op die van den gewonen boizerd gelijkende eijeren.
De G e won e b u i z e r d, Buteo vulgam, die ook H a nes c hop
en M u i ze r d genoemd wordt, is een weinig kleiner dan de
ruigpoot-buizerd, en onderscheidt zich van dezen door zijne aan
de onderhelft naakte, met schubben en schilden bekleede voetwortels. De kleuren van het vederkleed verschillen, naar gelang
der voorwerpen, nog meer dan bij den ruigpoot-buizerd j men
treft er sommige aan, die nagenoeg eene geheel bruinzwarte
tint hebben, terwijl andere. met uitzondering van donkere
vlekken op den rug en de vleugels, wit zijn. De gewone buizerd is,
even als de torenvalk en de sperwer een in het grootste gedeelte
van Europa. het hooge Noorden 'uitgezonderd, inheemsche roofvogel. Hij bewoont ook Siberië, en wordt des winters in Egypte
waargenomen. In ons rijk schijnt hij slechts in de bosschen
van Gelderland, Noord-Brabant en andere grens-provinciën,
en wel in kleinen getale, te broeden, maar hij bezoekt de overige
streken op den trek. Gedurende dien tijd ziet men hem somtijds
tot honderden vereenigd, hoog in de lucht zweven. De buizerd
voedt zich voornamelijk met veldmuizen en andere kleine zoogdieren, met hagedissen, kikvorschen , zelfs met wormen, kevers
en andere insekten, ook met jonge en zieke of gewonde vogels.
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Zijn nest, hetwelk hij in bos!lchen, op hooge boornen bouwt,
bevat twee tot vier groenachtig blaauwe eijercn, waarop zich
bruine en violetkleurige vlekken vertoonen.

DE

WESPENDIEVEN.

De wespendieven kenmerken zich door hunne, met volkomene vedertjes, in plaats van met haarvedertjes, bekleede teugels. Daar in Europa slechts eene soort van dit geslacht aangetroffen wordt, kan men haar, door voornoemd kenmerk, dadelijk
van alle overige roofvogels onderscheiden.
De Wespendief, Perni8 apivonu, ook Bijen-arend genoemd, heeft de grootte van den buizerd, maar hij is ranker
en zijne pooten zijn korter en zwakker, eu enkel met schubben,
niet gedeeltelijk met schilden bedekt. De pooten en de washuid zijn
geel; de oogen insgelijks, bij de jongen zijn deze echter grijs. De
staart en de vleugels zijn van vele smalle dwarsbanden 'voorzien ,
tusschen welke zich op den staart drie breedere bevinden. Bij
de ouden zUn de kop en nek aschgraauw, de bovendeden bruin i
de onderdeelen witachtig met rosse en bruine, aan de zijden
min of meer dwarsche vlekken. Bij de jongen zijn de vleugels
en staart bruin, aan de vederen met rosse of witachtige zoomen. De onderdeelen zijn roodbruin, ros, geelachtig (lf witachtig, en elke veder heeft gewoonlUk eene smalle bruine overlangsche vlek. De wespendief wordt, met uitzondering der
koudere streken, in geheel Europa, maar nergens in grooten
getale aangetroffen. Hij bewoont ook de noordelUke helft van
Afrika en Azië tot Japan. In ons rijk is hij in de grens-provinciën broedende waargenomen; waarschijnlijk nestelt hij echter
ook, ofschoon zeer schaars, in onze met hout begroeide duinstreken, waar men hem herhaaldelijk in den zomer gezien heeft.
Hij houdt zich bij voorkeur aan de boschzoomen op. In het
najaar verhuist hU. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit wes-
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pen, bijen en hommels, die hij meestal bij de nesten of korven wegvangtj intusschen voedt hij zich ook met hagedissen,
kikvorschen, rupsen en allerlei volwassen insekten; hij haalt de
jonge vogels uit de nesten en vervolgt zelfs oude vogels,
jonge konijnen en jonge hazen. Men vindt zijn nest op de lagere
takken van boomen ; het bevat twee tot vier rosachtige, met
roodbruin gevlekte of gemarmerde eijeren.

DE GIERVOGELS. VULTURES.
De giervogels kenmerken zich voornamelijk door hunne, naar
die van hoenders gelijkende. met schubben bekleede en van
stompe nagels voorziene pooten • alsmede door hunnen gedeeltelijk naakten hals, waarop echter de lammergier eene uitzondering maakt. Hun snavel is min of meer verlengd; zij zijn
krachtig maar plomp van gestalte, hebben zeer groote afgeronde
vleugels, een kleinen kop en kleine oogen.
In Europa worden, behalve den lammergier, nog drie andere
Boorten van gieren aangetroffen j zij behooren echter eigenlijk
in de warme streken van ons werelddeel t'huis, en dwalen aJleen
bij uitzondering, in het gure jaargetijde, meer noordelijk af.
Dit had ook eens plaats in ons land ten opzigte van den.
gewonen G ier, TTultur fukul; van welke soort voor meer
dan dertig jaren, een voorwerp 'Op de Amersfoortsche heide
gevangen werd. In Duitschland komen dergelijke gevallen
veelvuldiger voor, en men ziet alsdan gewoonlijk verscheidene
voorwerpen bij elkaàr. De gewone gier heeft soms eene lengte
van drie en een hal ven voet. Zijne pooten zijn blaauwachtig
grijs, de oogen bruin, de washuid is blaauwachtig, en de snavel hoornkleurig. De kop, hals en krop zijn nagenoeg naakt
en slechts spaarzaam met wol of haarachtige vederen bezet.
Achter aan den hals, bij den rug, ontwaart men echter eene
kraag, die bij de jonge voorwerpen door zeer lange en
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smalle vederen, bij de oude door eene soort van dons, gevormd wordt. Het overige vederkleed is bij de jongen roodachtig bruin, bij oude voorwerpen geelachtig grijsbruin. De
gier leeft gezellig. Men ziet deze vogels dikwijls buitengewoon
hoog in de lucht in het rond zweven. om hunnen buit op te
sporen. die in het vleesch of de ingewanden van allerlei doode
dieren bestaat. Men vindt zijn eenvoudig nest in rotsholen ;
het bevat twee vaal geelachtige, naar het blaauwachtige overhellénde eijeren.

DE UILEN. STRIGES.
De uilen, die de natuurkundigen ook nacht-roofvogels noemen,
vallen voornamelijk in het oog door de sterke ontwikkeling
van hunnen kOPi hunne groote, min of meer uitpuilende
oogen i hun gezigt, dat door een en krans van kleine, gekrulde
vederen omzoomd is; dE' ruime opening van het oor; hunnen
achterteen , die een weinig hooger geplaatst is, dan de overige
teenen j hunnen buitenteen , die min of meer naar achteren
kan gekeerd worden; eindelijk door de nachtelijke levenswijze
der meesten. Hun bek is kort, sterk gekromd en grootendeels
tusschen de vederen van het gezigt verborgen. De neusgaten
zijn kringvormig j de pooten krachtig, de nagels scherp en
krom, en de voetwortel, zoo als veelal ook de teenen, zijn gewoonlijk tot aan de nagels met donsachtige vederen bedekt. De
uilen hebben zeer zachte vederen, en de stralen der buitenvlag van de groote slagpennen zijn veelal niet aan elkaAr
gehecht, hetgeen veel bijdraagt, dat deze vogels bij het vlie.gen
nagenoeg geen gedruisch maken.
Het voedsel der uilen bestaat uit het versche vleesch van
aller lei dieren. die zij zelve vangen. vooral zoogdieren. vogels
en insekten. Sommige verslinden ook kruipende dieren en visschenj
doode dieren eten zij niet, zoo als dit vele andere roofvogels
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plegen te doen. Zij zijn door hun scherp geb oor en gezigt,
hunne tot het grijpen zeer geschikte pooten, hunne stille vlugt
en hunne nachtelijke levenswijze bijzonder in staat gesteld. bunne
'prooi op te sporen, die ongestoord te naderen, te bemagtigen
en voort te slepen. Sommige soorten komen echter ook bij dag
te voorschijn. De meeste uilen ne~telell in bolen van boomen, of in rotsen, sommige ook on~er de daken van gebouwen,
op den grond of zelfs vrij op de boornen. Hunne eijereu zijn
steeds wit, min of meer kogelvormig, en veelal drie tot vijf
in getal. Daar zicb de meeste soorten met muizen of andere
scbadelijke knaagdieren voeden, behooren zij in het algemeen
tot de nuttige vogels. De groote soorten zijn intusschen nadeelig voor de wildbaan. Deze vogels zijn over den gebeelen
aardbol verbreid.
De uileu kunnen onder twee groote geslachten geb ragt worden, die beide in ons land door verscheidene soorten vertegenwoordigd zijn. Het eene is dat der Katuilen, Strï.J:, het
andere dat der Hoornuilen, OtfU.

DE

KATUILEN.

STB.IL

Dit geslacht, door de Franscben Chouette, door de Duitschers Kautz genoemd, bevat al de soorten zouder oorpluimpjes. In ons land ,worden drie soorten van dit geslacht broedende aangetroffen; eene vierde komt slechts zeer enkel uit het
noorden tot ons. Behalve deze treft men in Europa nog vier of
vijf andere soorten aan: eene dezer, Strix ( Nyctale) funerea,
wcrd herhaaldelijk digt bij de grenzen van ons rijk waargenomen,
en het is derhalve niet onmogelijk, dat zij met der tijd ook
eene plaats onder de Nederlandsche vogels verkrijgt. Zij beeft
ongeveer de grootte en kleur van onzen steenuil, en is zeer gemakkelijk van dezen te onderscheiden door hare groote ooropening eu geheel ruige teeuen.
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Onder de soorten van ons land is de K e r k u i l, St,.iz jiamm.ea,
eene der meest bekende. Hij wordt, vooral in Gelderland, Tor e nu i 1 en in Groningen 0 raIl j e - u i 1 genoemd. Zij n kop en de ooropeningen zijn zeer groot, de snavel eu washuid witachtig, de
oogen zwart; het gezigt is hartvormig en de staart aan het einde
regt; de voetwortel is aan het benedeneinde tamelijk kaal, en de
teen en zijn met borstelvederen bekleed. De vederen zijn ros,
of min of meer witachtig, op de onderdeel en veelal met ronde
zwarte vlekjes, op de bovendeelen geheel grijs gemarmerd; terwijl elke veder aan haar einde een rond, wit, door zwart omzoomd vlekje vertoont. De kerkuil heeft meer dan een voet
lengte. Hij bewoont nagenoeg den geheel en aardbol, maar in
vreemde werelddeel en biedt hij somtijds min of meer in het
oog vallende afwijkingen aan; sommige dier streken brengen
buitendien andere, ofschoon met onzen kerkuil ten naauwste
verwante soorten voort. De kerkuil is een standvogel, die
over ons geheele land verbreid is. Hij houdt zich bij voorkeur
in hooge, nieuwe of bouwvallige gebouwen, vooral kerken,
op, en nestelt aldaar veelal onder de daken, in gezelschap
met duiven, musschen en andere vogels, zonder dezen eenig
leed te doea. Over dag slaapt hij aldaar, of ook in het lommer der boomen verborgen. Met het vallen van den a\ond
verlaat hij zijne slaapplaats, en vliegt rond, om zijnen buit
op te sporen. Men verneemt alsdan zijn krassend geluid, zonder den vogel zelf te ontwaren. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, maar hij eet ook torren en kapellen. In de
gevangenschap maakt hij allerlei zonderlinge gebaren, blaast hevig
en klapt met den snavel. De drie tot vijf eijeren, die deze
uil legt en die tamelijk langwerpig en wit zijn, vindt men
somtijds reeds zeer vroeg in het jaar, in het zeer eenvoudige,
uit stroo en eenige vederen vervaardigd nest.
De tweede inheemsche soort, de Bos c h u i l, Striz aluco, is
grooter dan de kerkuil; haar kop is zeer dik, de oogen
zijn groot eu donkerbruin, de voetwortels en teenen zijn geheel
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met donsvederen bedekt, de ooropening is middelmatig en de
bek geelachtig. De hoofdkleur der vederen is roodachtig bruin,
bij de oude mannetjes graauw, op de bovendeelen donkerbruin gemarmerd, op de onderdeelen met donkerbruine, van
dwarsstrepen doorkruiste, overlangsche vlekken versierd. Op de
8chenkelvederen ontwaart men groote witte dwal8vlekken. De
bosch uil wordt in de wouden van Europa aangetroffen. In ons
land werd hij tot lIog toe slechts in kleinen getale waargenomen in de bosschen van Gelderland, waar hij ook broedt.
Hij is, zoo als de kerkuil, een standvogel, maar zwerft bij
sneeuwen koud weder veelal in het rond. Behalve mieren en
andere insekten, eet hij allerlei vogelt! en ook kruipeIlde dieren. Wanneer hij zit, maakt hij zich rond als een bal; zijne
gebaren zijn even zonderling als die van den kerkuil, en bij het
rondvliegen laat hij zijne holle, lagchende stem van tijd tot tijd
hooren. Zijne drie tot vijf rondachtige eijeren vindt men in holle
boomen, hetzij eenvoudig op den houtmolm, hetzij op een uit
een weinig mos en eenige vederen vervaardigd nest.
De kleinste inheemsche soort is de St een u i I,Stri:;: noctva ,
die in Holland ook Poepuil en Boomuil, in Noord-Brabant
H u i p k e genoemd wordt. Zij wordt drie vierde voet lang i hare
teenen zijn met enkele witte borstelvedertjes bekleed i zij heeft
een lichtgeel oog, eene. tamelijk kleine ooropening en is bruin
en wit gevlekt. De steenuil wordt in Europa en in ons land
even algemeen aangetroffen als de kerkuil i in het zuidelijk
Europa, even als in Noord-Afrika wordt hij echter door een
bleeker en kleiner ras vervangen. Hij vertoeft bij voorkeur
op boom en , in de nabijheid van dorpen of boerenwoningen,
en zwerft in het najaar of het gure jaargetijde in het rond. Hij
houdt zich over dag schuil, en· voedt zich vooral met muizen en insekten, maar eet ook kleine vogels en hagedissen.
Men vindt zijn eenvoudig nest in holen van boomen, in muren en rotsspleten j het bevat vier of vijf, somtijds zes of zeven
rondachtige witte eijeren.

8
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De Sn e e u w u i I, atria: "yctea, die nagenoeg twee voet lang
wordt, wit is, met min of meer talrijke bruine vlekken, en de
noordpoollanden bewoont, dwaalt somtijds naar het overige Europa af, en werd ook eenige malen in ons land waargenomen
en geschoten. Hij is meer dagvogel dan de overige soorten, voedt
zich met hazen en sneeuwhoenderen, eet ook visschen en allerlei
schadelijke knaagdieren, en legt zijne eijeren op rotsen.

DJ: HOORNUIL.N.

Aldus noemt men de uilen, die ter woorszijden van den kop,
van boven een uit zes tot acht verlengde vederen gevormd pluimpje
hebben. Zij worden ook Ooruilen genoemd. In ons land komen
slechts twee soorten van hoornuilen voor. Eenige andere zijn in
het zuidelijk Earopa te huis. De grootste van allen, de U h u
der Duitschers, Ot"" 6",60, die over de twee voet lang wordt,
bewoont het grootste gedeelte van ons werelddeel, komt zelfs in
Westfalen voor, maar werd in ons land nog niet aangetroffen.
Onze beide inheemsche soorten zijn gemakkelijk te herkennen.
De Ra n s u i I , Otu, fJNlgaria, is een en een vierde voet
lang; hij heeft licht oranje oogen, een zwarten snavel, geheel"
ruige pooten en teenen; zijne vleugels reiken tot aan het einde
van den staart, en de overlangsche bruinzwarte vlekken der
vederen aan borst en baik worden door smalle, donkere dwarsbanden doorsneden. De ransuil wordt in het grootste gedeelte
van Europa aangetroffen, en komt in den winter ook in NoordAfrika . voor. Hij bewoont bosschen. In ons land broedt hij in
die van Gelderland en Noord-Brabant. Van het najaar af,
zwerft hij veelal in het rond, en komt alsdan ook in de overige
streken van ons land. Over dag houdt hij zich op hoornen schuil ,
en zit gewoonlijk op de takken digt tegen den stam aan.
Hij eet muizen en andere kleine zoogdieren. insekten, hagedissen, en vangt ook slapende of jonge vogels. Men vindt zijne
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drie of vier witte eijeren in de verlatene nesten van eekhorens,
eksten, kraaijen , reigers,.Vlaamsche gaaijen en andere vogels.
De Vel d u i I, OtJU 1wac"yotu, is een weinig kleiner dan
de ransuil, maar zijne vleugels zjjn langer en reiken over
den staart heen; het oog is geel en door een kring van zwarte
vederen omzoomd; de overlangsche vlekken der onderdeelen
worden niet door dwarsbanden doorsneden. Vooral is de velduil
kennelijk aan zijne kleinere, slechts een duim lange, en digt bij
elkaAr geplaatste oorpluimpjes. Deze uil is door geheel Europa,
een groot gedeelte van Azie en Amerika tot op de Sandwich-eilanden verbreid. In ons land wordt hij in het najaar en den winter
vrij algemeen aangetroffen; hij broedt ook, ofschoon in kleinen
getale, hier en daar op onze weilanden of in de heide- of andere
vlakke streken, waar hij, op den grond, in het gras of onder andere
planten, zonder een eigenlijk nest te maken, drie of vier witte,
nagenoeg kogelvormige eijeren legt. Hij zit meestal op den grond,
somtijds ook op windmolens, zelden op hoomen. In de vlugt
buitelt hij van tijd tot tijd om, en vliegt, op zijn buit loerende, als een torenvalk. Zijn geluid is minder dof dan dat
der meeste overige uilen. Hij eet. voornamelijk muizen, en IS
derhalve een voor den landbouw hoogstnuttige vogel.

DEK L I MV 0 GEL s.
(S CA N S 0 R ES.)
Men begrijpt onder dezen naam vogels van eene zeer verschillende gedaante en een niet zelden afwijkend maaksel, die
niettemin eene zekere onderlinge overeenkomst hebben, en
veelal gemakkelijk daaraan te herkennen zijn, dat twee hunner
teenen naar voren, de twee andere naar achteren gerigt ûjn.
Dit is ten minste het geval bij het kleine getal Europesche
:J*
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geslachten dezer orde. Er valt in het algemeen ten aanzien der
klimvogels nog op te merken, dat men geene enkele soort kent
die een gevorkten staart heeft, en dat dit deel daarentegen
bij een aantal soorten zelts min of meer wigvormig uitloopt. Vele soorten nestelen in holle boomen t en leggen witte
eijeren. Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen. In Europa
heeft men echter van deze vogels slechts twee familien: te weten
die der Specht- en der Koekoeks-vogels.

DE SPECHTVOGELS. PICI.
De hoofdkenmerken dezer familie zijn: eene lange, worm vormige, kleverige tong, waarmede deze vogels, even als de miereneters, de hun tot voedsel strekkende insekten uit allerlei
schuilhoeken kunnen halen, en een meestal regte, min of meer
beitelvormige en krachtige snavel. Van de drie geslachten dezer
familie treft men in Europa dat der Dwergspechten niet aan. De
twee overige geslachten zÜn die der Spechten en der Draaihalzen

DE SPICHTEN.

Zij kenmerken zich zoowel door hunnen wigvormigen staart,
die uit puntig uitloopende staartpennen, met stevige, aan
het einde naar binnen gekromde schachten, zamengesteld is,
als door hunnen krachtigen, meestal regten en van voren beitelvormigen snavel, die aan de punt het voorkomen heeft van
afgehakt te zijn. Deze vogels klimmen zeer vlug en met rukken tegen de boomstammen op; waarbij hun staart hun tot
een grooten steun verstrekt. Zij vliegen insgelijks met rukken,
loopen huppelende, en voeden zich met insekten en de maskers
daarvan, vooral ook met mieren en mierenpoppen ; velen eten
echter ook allerlei zaden en, meestal harde t boomvruchten. Zij
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halen hun voedsel, met behulp van hunne lange tong, uit de
spleten en onder de schors van boom en te voorschijn, die zij
met hunnen stevigen snavel doorboren of loswoelen. Door het
schielijk herhaald kloppen of hakken met den snavel, 't welk
daarbij plaats heert, ontstaat cen eentoonig, ver hoorbaar geluid
dat men "snorren" noemt. Wanneer men dit geluid nabootst,
kan men sommige soorten tot zich lokken. Daar zij zelden
het gezonde hout aantasten, en zich tot die plekken bepalen
waar de schors reeds los zit, wordt de schade, die zij aan
de bosschen veroorzaken, ruim opgewogen door het nut dat
zij stichten door het wegvangen van eene menigte schadelijke insekten. Hun stemgeluid is zeer helder en op een
verren afstand hoorbaar. Zij nestelen in boomholten , die zij,
wanneer het noodig is, verwijden, en leggen hunne vier of
vijC glanzig witte eijeren eenvoudig op den houtmolm. Men
vindt deze vogels nagenoeg in alle landeu. Het zijn standvogels, die echter na den broei tijd veelal een zwervend leven
leiden. In ons werelddeel zijn acht soorten van spechten
waargenomen. Twee daarvan worden niet in ons land aangetroffen, namelijk: Picus leuconotu8, die in oostelijk Europa
en Silezie inheemsch en een weinig groot er is dan de groote
bonte specht, maar door zijne kleuren aan den middelsten bonten
specht doet denken, ofschoon zijn stuit wit is; en Picus
tridactylus , die zich op de hooge gebergten en in het noorden
van Europa ophoudt en slechts drie teenen heeft. De overige
Europesche soorten komen ook in ons land voor. Dit zijn
de volgende.
De Zw art eSp e c h t, Picul martiUl, is de grootste soort, die
in ons werelddeel gevonden wordt. Zij is nagenoeg anderhalf
voet laug, en geheel zwart; op den kop is zij evenwel fraai hoogrood geteekend: het mannetje over den geheel en bovenkop , hrt
wijfje enkel op het achterhoofd. De Zwarte Specht wordt in het
grootste gedeelte Van Europa en in Noordelijk Azie, in de bosschen, vooral in de sparrebosschen der bergachtige streken, aan-
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getroffen, nergens evenwel in grootcn getale. In ons land werd hij
slechts enkele malen, en wel bij Twello, Groesbeek en in de MeijerU van '5 Hertogenbosch , waargenomen of geschoten. Hij nestelt,
zelfs tot zestig voet boven den grond, in de holten van boom en.
De G roe neS p e c h t, PiCU8 viritli8, heeft de lengte van
een voet. Op de achterdeelen en den stuit is hij groengeel,
op de overige deelen nagenoeg geheel groen; zijne teugels en
de oogstreek zijn echter zwart; de geheele bovenkop is hoogrood; en het mannetje heeft eene roode, het wijfje eene zwarte
knevelvlek. Bij de jongen zijn de onderdeelen gevlekt. De groene
specht houdt zich bij voorkeur in eikenbosschen op. Hij wordt
in onze zee-provincien zeer schaars, in de overige streken van
ons land menigvuldiger aangetroffen, en vormt, over het geheeol
genomen, de meest algemeene soort van ons werelddeel. Hij
snort niet, en men kan hem dan ook door het nabootsen van
dit geluid niet lokken. Mieren en hare poppen maken zijn geliefkoosd voedsel uit: van daar dat men hem dikwijls aan den
voet van boomstammen en op den grond bespeurt, waarop hij
zich, ofschoon insgelijks huppelende, gemakkelijhr beweegt dan
de overige soorten. Aan dit voedsel moet de bijzondere lucht,
welke dezen vogel eigen is, worden toegeschreven. Zijne eijeren ,
zes of zeven, somtijds zelfs negen in getal, legt hij in boomholten ,
op eene hoogte van twintig en meer voeten boven den grond.
De Klei ne Groene Specht, PicU8 Can"8, heeft veel
overeenkomst met den groenen specht; hij is echter kleiner,
heeft een graauwen kop eon hals, en eene zwarte knevel vlek ;
bij het wijfje merkt men in het geheel geen rood op, bij het
mannetje zUn slechts het voorhoofd en de kruin rood. Deze soort,
welke, behalve in de gematigde ~treken vRn Siberie , door geheel
oostelijk Europa, tot in Zwitserland verspreid is, werd in ons
land slechts enkele reizen, en wel in het Groesbeeksche bosch en
in Noord-Brabant, waargenomen. Zij vertoont in hare levenawijze
veel overeenkomst met den groenen specht; hare eijeren zijn
echter aanmerkelijk kleiner.
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De Bon te Spe eh t, PÏC#, tllajor, in sommige streken van
N oord-Holland ook Ek s ter spe eh t genoemd, is een vierde kleiner dan de groene specht. Deze soort is, even als de overige
bonte spechten, wit- ,en zwart-bont, op sommige deelen met
rood vermengd. Het voorhoofd, de wangen, eene plek aan
de zijde van den hals, de schoudervederen en de onderdeelen tot aan den staart zijn wit. Op den buik en op het
voorhoofd verkrijgt evenwel deze kleur, bij dezen, zoo als bij
de overige bonte spechten, ten gevolge van het kruipen langs
hoomen en het boreu in de schors, veelal eene vuile of rosachtige tint. De onderdekvederen van den staart en den onderbuik zijn in iederen leeftijd rood. Bij de jonge voorwerpen is
bovendien de geheele kruin tot op het voorhoofd rood. Dit
rood verdwijnt intusschen bij de wijfjes geheel, terwijl bij de
mannetjes alleen het achterhoofd rood blijft. De bonte specht
wordt, ook hier te lande, nagenoeg in dezelfde streken aangetroffen als de groene specht. Dikwijls wordt hij, na den
broeitijd tot in het voorjaar, vrij algemeen ook in de provincien Holland waargenomen. Hij zet zich zelden op den
grond, en zijn voedsel bestaat, behalve uit insekten en hunue
maskers, uit zaden, hazelnoten en andere boomvruchten. De
hazelnoten verbrijzelt hij door herhaald pikken met zijnen snavel,
nadat hij ze eerst tusscheu de boomschors geklemd heeft.
De M i d del s t e Bon t eSp e c h t, Pictu mediu, heeft in
het algemeen en ook door zijne kleuren. tamelijk veel overeenkomst met den groot en bonten specht; hij is evenwel kleiner; de bovenkop is bij voorwerpen van verschillenden leeftijd en
van beiderlei sekse rood; aan en achter den onderbuik vertoont
zich die kleur veel flaauwerj terwijl op borst en buik fijne
overlangsche zwartachtige strepen worden waargenomen. Deze
soort is in het algemeen over dezelfde landen verspreid als
de groote bonte specht, maar hij komt veel zeldzamer voor
en houdt zich gedurende den broeitijd niet in sparrebosschen op.
In ons rijk werd hij slechts nu en dan in de provinciën Noord-
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Brabant en Gelderland, nabij de Duitsche grt'nzen, waargenomen.
De KIe in e Bon te Spe c h t, Picua minor, is slechts een
hal ven voet lang, en onderscheidt zich van de beide overige
bonte spechten voornamelijk daardoor, dat het middengedeelte
van zijn rug wit is; dat zijne schoudervederen met witte
dwarsstrepen prijken; dat er aan en achter den onderbuik geen
rood wordt opgemerkt, en dat daarentegen de kruin van het
mannetje rood en die van het wijfje witachtig is. Op borst en buik
vertoonen zich, even als bij de voorgaande soort, overlangsche
zwarte streepjes. Deze specht wordt in dezelfde streken als de
beide andere bonte spechten aangetroffen; hij broedt ook enkele
reizen hier en daar in Noord-Brabant, Gelderland en Groningen.

DE

DBAAIHAJ.ZEN.

Het geslacht der Draaihalzen, Iynz, heeft, zoo door zijne
klimpooten en zijn regten snavel, als door zijn langen kleverigen tong, veel overeenkomst met de spechten; evenwel is
de staart dezer vogels afgerond en zijn zijue pennen niet
puntig; ook heeft de tong geene weêrhaakjes en zijn de neusgaten niet met borstelvedertjes bedekt. Zij evenaren in grootte
ongeveer den leeuwerik, en worden enkel in Europa, in Afrika
en op het vasteland van Azie, tot Japan, aangetroffen. Zij
houden zich in de bosschen, of op afzonderlijk staande boom en
op; vliegen meestal laag bij den grond; klimmen niet, maar
springen van tak tot tak, of hangen in eene schuinsche rigting aan de boomt wij gen. Zij gaan ook op den grond zitten,
voeden zich met allerlei insekten en de maskers daarvan, vooral
met mieren en mierenpoppen , en halen deze met de tong
onder de boomschors te voorschijn. Tn het najaar voeden zij
zich ook met beziën. Zij leggen in de holten van boom en of
op den houtmolm zes tot negen eijeren, die eene glinsterend
witte schaal hebben.

DE DRAAIHALS.
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De Europesche soort, ly" tor'luilla. die eenvoudig Dra a ih a Is of ook Mie ren j ag e r genoemd wordt, is gemakkelijk
te herkennen aan hare rosachtig, bruin en grijs geteekende
vederen. Zij wordt in het grootste gedeelte van Europa en in
de gematigde luchtstreek van Azie, tot Japan, aangetroffen.
In ons land beho~rt zij tot de minder algemeene vogelsoorten;
en in de zee-provincien komt zij slechts zeer zelden voor. Zij
heeft een zeer schel en op verren afstand hoorbaar stemgeluid.
Het wijfje zit bij het broeden zoo vast, dat men het meestal
met de hand kan grijpen. De Draaihals heeft zijnen naam aan
de gewoonte te danken, dat hij kop en hals schielijk in het
rond draait, vooral wanneer men hem in de hand houdt.

DE KOEKOEK-VOGELS. CUCULI.
Deze familie bevat een aantal, grootelijks van elkander verschillende vogels, die zich onder de Klimvogels voornamelijk
onderscheiden door hunnen breeden, tamelijk langen, min of
meer afgeronden en zelfs trapsgewijze verlengden staart. Zij
zijn in alle werelddeel en inheemsch, voeden zich hoofdzakelijk
met insekten en de maskers daarvan, of ook met vruchten.
Deze familie bevat ongeveer een twaalftal hoofdgeslachten , van
welke echter slechts een in ons werelddeel wordt aangetroffen·

DE

KOllKOEKEN.

Deze vogels, die het geslacht Oucuhs, vormen, en aldus
genoemd worden naar het geluid dat zij voortbrengen, hebben
een breeden staart, die gewoonlijk even lang is als hun ligchaam, eenen korten voetwortel, die van boven gedeeltelijk met
vederen bekleed is, en een aan den grond tamelijk breeden,
aan de voorzijde echter zaamgedrukten snavel. Zij worden
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enkel iu het oostelijk halfrond aangetroffen, en hebben zich
door hunne gewoonte, om hunne eijeren in de nesten van
andere vogels over te brengen en ze door dezen te doen uitbroeden, zeer berucht gemaakt. Behalve den gewonen koekoek,
wordt in Europa - hoewel enkel in de heete luchtstreek en
dan nog slechts toevallig - eene tweede soort, O",cwl1t' gla1ldaritU
geheeten, aangetroffen, die een langeren staart en andere kleuren
heeft en dadelijk te onderkennen is aan de kuiIvormige verlengde
vederen van haren boven kop.
De Koe koe k, Cveu"," canoNI' , is een vogel van een voet
lengte, met een breeden, sterk afgeronden staart, lichtgele
pooten, een oralljekleurigen bek, en roodgele, bij de jongen
echter grijze oogen. Zijne vederen zijn in het eerste halfjaar
anders gekleurd dan later. Bij de jongen zijn de onderdeelen
witachtig, met zwarte dwarsbanden ; de bovendeelen zwartbruin,
veelal met roodbruine banden, terwijl alle vederen wit gezoomd
ûjn. De bovende~len der ouden zijn grijs, 't welk echter op den
witgevlekten staart in het zwarte overgaat; hunne onderdeelen
zijn wit met vele zwartbruine dwarsbanden. De vermeende gelijkenis tusschen den Koekoek en den Sperwer, voornamelijk door
overeenkomst in kleur ontstaande en de omstandigheid, dat
de sperwers, wanneer de koekoek verhuisd is, in het rond beginnen te zwerven en zich meer in de nabijheid van bewoonde
plaatsen vertoon en , hebben ongetwijfeld aanleiding gegeven tot
het, reeds onder de oude Grieken heerschende en bij sommigen
nog bestaande dwaalbegrip, dat de koekoek tegen den winter in eell. sperwer verandert. Hij bewoont in den Zomer
gansch Europa en het gematigde gedeelte van Azie, tot Japan
in Nipaul. Ook in ons land is hij zeer algemeen; men treft
hem in de meeste groote en kleine bosschen, en zelfs in groote
tuinen aan. Op het eentoonig geroep, waaraan zijn naam ontleend is, laat hij dikwijls, hetzij hij in de toppen der hooIDen,
of in het kreupelhout, op hekken of palen zit, hetzij hij in het
rond vliegt, een lagcbend geluid volgen: in het eerste geval,
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zijne zittende houding namelijk, laat hij zijne vleugels
hangen en breidt hij zijnen staart uit. Het geluid van het
wijfje verschilt veel van dat van het mannetje en kan het best
vergeleken worden bij het gedurig herhalen der lettergreep
"wik." De koekoek komt tot ons in April en vertrekt in September. Hij overwintert in Noord-Afrika. In den zomer voedt
hij zich voornamelijk met harige rupsen; en ofschoon hij de
haren, even als de roofvogels, door den bek weder opgeeft,
vindt men ze dikwijls aan de binnenwanden der maag gehecht.
In het najaa,r eet hij ook beziën. De zonderlinge eigenschap
van den koekoek, die hij trouwens met verscheidene andere
vogels deelt, om zijne eijeren niet zelf uit te broeden, is aan
iedereen bekend. Niet minder zonderling zijn de verschijnselen,
dat de eijeren eerst met tusschenpoozen van ongeveer eene
week, rijp worden tot het leggen; dat zij naar evenredigheid
zeer klein zijn, en dat zij in vorm zoowel als in kleur veelvuldig van elkander afwijken en in dit opzigt gewoonlijk veel
gelijken op de eijeren der vogelsoort, welke bestemd is het
koekoeks-ei met de hare uit te broeden. Men heeft reden om te
gelooven, dat de koekoek in polyandrie leeft, en dat het getal
mannetjes grooter is dan dat der wijfjes. Deze, welke zich
veelal in de laagte ophouden, sporen ijverig de nesten van
allerlei vogels op, waarin zij haar ei kunnen onderbrengen.
Zoodra het ei gelegd is, neemt het wijfje het in den bek
en brengt het, gedurende de afwezigheid der ouden, in een
nest, welks eijeren de meeste overeenkomst hebben met het hare.
Het koekoeks-ei wordt nu, te gelijk met de overige eijeren,
door de pleegouders uitgebroed. Door de grootte en de vraatzucht van den jongen koekoek komen echter de jongen der pleegouders meestal om, of zij worden door hem buiten het nest gedrongen. Het wijfje van den koekoek verliest intusschen haar door
vreemden opgevoed jong niet uit het oog en neemt het, zoodra het, na het uitvliegen, eenige zelfstandigheid verkregen heeft,
met zich, om zijne opvoeding te voltooijen. Men was vroeger
lD
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van meening, dat het koekoekswijfje bare eijeren enkel in de
nesten van kleine zangvogels, zoo als rietzangers. kwikstaarten
enz., bragt; maar men heeft hare eijeren ook in de nesten
van lijsters. klaauwieren. meezen , groeners • kneuën, en somtijds zelfs in die van eksters, Vlaamsche gaaijen , tortel- en
woudduiven gevonden.

DER 0 EST V 0 GEL S.
INSESSORES.
In deze groote Orde van vogels vat men alle soorten zamen.
die niet onder de Roof-. Klim-, Hoender-, Struis-, Stelt- en
Watervogels, kunnen worden geb ragt. Men verdeelt deze Orde,
die veel rijker aan soorten is dan eenige andere, in eene menigte familiën en geslachten, van welke de volgenden alle soorten bevatten, die in ons land worden aangetroffen.

DE ZW A LUW - V 0 G EL S. Hl RUN DIN E S.
Deze vogels kenmerken zich over het algemeen door eene zeer
ruime mondholte; een korten, driehoekigen, van achter zeer
platten snavel; puntige, zeisvormige vleugels, met buitengemeen
lange, groote slagpennen, van welke de eerste, tweede of derde
de langste zijn; een grooten kop, korten hals en meestal
zeer korte en zwakke pooten. Zij voeden zich met insekten,
die zij in de vlugt vangen. In de koude en gematigde streken
zijn het trekvogels. De overlevering wil, maar zeer ten onregte,
dat deze vogels in holle boomstammen of zelfs onder het 'Water
zouden overwinteren. Zij behooren alle tot de drie hoofdgeslachten
der Zwaluwen, Gierzwaluwen en Nachtzwaluwen of Geitenmelkers.

DJ:

ZWALUWEN.
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DJ: ZWALUW:BN.

Bij de Zwaluwen, het groote geslacht Hirundo uitmakende,
is de eersie slagpen langer dan de overige; haar staart is aan
het einde uitgesneden of min of meer gevorkt, en de duim is
steeds naar achier gerigt. Het zijn dagvogels, die zeer behendig vliegen en zich niet zelden op boomtakken en daken
of ook op den grond nederzetten om uit te rusten. Sommige
hebben een vrij aangenamen zang. Vele leven gezellig. Zij
zijn in alle werelddeel en , met uitzondering der koude luchtstreken, verspreid. In ons land worden drie soorten van zwa·
luwen gevonden. Eene vierde Europesche soort, Hirundo rupe8h'u, die in het warme gedeelte van ons werelddeel, tot in
W urtemberg, inheemsch is, heeft eenige overeenkomst met onze
Oeverzwaluw; zij is evenwel grooter en haar staart vertoont
eene rij witte vlekken. Op Sicilie wordt nog eene andere
eenigzins op de Boerenzwaluw gelijkende soort, Hirundo ruf#la,
aangetroffen, welker achterhals en stuit echt~r eene roestbruine
kleur hebben, en welker onderdeelen van fijne zwartbruine
overlangsche strepen voorzien zijn.
De meest algemeene Europesche en inlandsche soort is de
Boe ren z wal n w, Hirundo dom88tica, die men ook eenvoudig
Zwa I u w en in Groningen Zw a a 1fj e noemt. Zij onderscheidt
zich onder de inlandsche soorten door haren, bij de ouden vooral,
diep gevorkten staart. Haar voorhoofd en keel zijn roodbruin;
de bovendeelen en eene kraag over den krop metaal glanzig
zwartblaauw, de overige onderdeelen en eene vlek op al hare
staartpennen, met uitzondering der beide middelste, zijn wit. Het
wit der onderdeelen gaat bij de jongen in het rosbruine over;
somtijds zijn deze deelen ook bij de ouden, zelfs in ons land,
rosbruin. Dit is zonder uitzondering het geval bij de voorwerpen die in Egypte en in sommige gedeelten der Alpen, b. v.
op den St. Gothard, gevonden worden en aan deze heeft men,
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ter onderscheiding van de overige voorwerpen, gemeend den
naam van Hirundo canirica te moeten geven. De Boerenzwaluw wordt in geheel Europa en in de noordelijke helft van
Azie aangetroffen. Zij vertoeft bij ons van het begin van April
tot October, en vertrekt dan naar Noord-Afrika, om daar te
overwinteren. In onbewoonde streken nestelt zij in rotsholen ,
ten onzent in allerlei soort van gebouwen. vooral in stallen
of schuren, ook in de buitenhuizen der steden. Zij bouwt haar
uit aarde en stroo vervaardigd, van binnen met vederen bekleed, nest het liefst tegen de balken binnen in de huizen, en
legt vier tot zes langwerpige, witte. met bruin, paars en grijs
gevlekte eijeren. De Boerenzwaluw heeft een zeer aangenamen
zang, en behoort, daar zij jagt maakt op allerlei vliegende
insekten, tot de zeer nuttige vogelsoorten, zoodat zjj dan ook
bij de landlieden zeer gewild is en door hen ontzien wordt.
De H u i szw a I uw, Hirundo urbica, veelal Mei kst a art j e
genoemd. is kleiner dan de Boerenzwaluw; hare zijdelingsche
staartpennen zijn korter en geheel zwart; de onderdeelen en de stuit
zijn wit, de overige bovendeelen zwartblaauw. Zij is terstond te
herkennen aan haren met witte vederen beldeeden voetwortel en
teenen. De Huiszwaluw is even algemeen verspreid als de Boerenzwaluw, en is in vele streken van ons land schier even gemeen
als deze. Zij houdt zich in den omtrek der woningen op het
land op; somtijds ook in de steden, b. v. in Groningen, en
"Vertoeft hier te lande van half April tot October. Haar zang
is zeer eenvoudig. Haar groot, uit klei vervaardigd nest, dat
zij tegen de buitenzijden van gebouwen vasthecht, heeft de gedaante Van een hollen halven kogel, met eene naauwe. ronde
opening, die tot ingang strekt; zij legt vier tot zes witte,
met bruin en rood gestippelde eijeren.
De derde bij ons inheemsche soort is de 0 e ver z wal uw,
rundo riparia, die ook Aard-, Tui n-, Zan d- en Wa terzwaI u w genoemd wordt. Zij heeft ongeveer de grootte der Huiszwaluw;
haar staart is echter slechts weinig gevorkt; terwijl hare boven-
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deelen en eene kraag over den krop grijsachtig bruin en de overige
deelen wit zijn. De OevE\rzwaluw is niet zoo algemeen als de beide
overige soorten. Zij komt slechts op zekere bepaalde plekken
voor, die zij terstond weder verlaat, wanneer zij hare geschiktheid als broedplaats in meerdere of mindere mate verliezen.
Deze geliefkoosde plekken zijn b. v. zanderijen in de duinen,
glooijingen van dijken, hellende boorden van wateringen, groote
8schhoopen, enz. Men treft op zulke plaatsen dikwijls zes tot
tien broedende paren vereenigd aan. Ieder paar krabt, in
het zand, de aarde of de asch, eene verscheidene voeten
diepe holte uit en legt daarin, op eene laag van vederen, vijf
of zes kleine, witte eijeren. Zij vertoeft bij ons slechts vier
maanden, te weten van Mei tot Augustus. Haar zang kan bij
die der Huiszwaluw worden vergeleken j hij is evenwel eenigzins zachter. In Noord-Amerika komt een vogel voor, die
slechts weinig van deze zwaluwsoort verschilt.

DJ: GIERZWAI.UWEN.

De Gierzwaluwen, die in de wetenschap onder den geslachtnaam Cypaelu8 worden zamengevat, hebben in het algemeen
de gedaante van Zwaluwen j vele zijn echter aanmerkelijk
grooter ; hare vleugels zijn langer, meer zeisvormig en reiken
steeds ver over de middelste pennen van den staart heen, die
niet zelden gevorkt is j hare eerste slagpen is even lang of
korter dan de tweede j zij hebben een grooteren kop, groote
oogen, maar een zeer kleinen snavel; haar voetwortel is bijzonder kort en somtijds met vederen bedekt. De achterteen
is bij sommige, waartoe ook onze soort behoort, van ter zijde
ingeplant, en kan in dat geval alleen naar voren en niet naar
achter worden g~rigt. Zij hebben ongemeen kromme en scherpe
nagels. De Gierzwaluwen kunnen niet loopen j wanneer zij op
den grond geraken, kunnen zij slechts met veel moeite weder
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opvliegen; daarentegen haken zij zich zeer gemakkelijk aan
loodregte muren, planken of rotswanden vast; haar geluid is
schel en zij zingen niet j zij vliegen voortreffelijk, nestelen veelal
in spleten van muren en rotsen of ook in holle boomen, en
leggen witte eijeren.
Behalve de bij ons inheemsche soort, wordt iu Europa eene
tweede, grootere, Cyp8elU8 mlJlóa, aangetroffen, die op den buik
wit is, en het zuidelijk Europa tot aan de Zwitsersche Alpen,
en zelfs sommige streken van Groot-Brittannie bewoont.
Onze G ier z wal uw, Cyp8el'UII apUII, ook S tee n- en Tor e 11z wal uw, Hak eren S tee n k r ij ter genoemd, is veel grooter
en zwaarder dan onze Zwaluwen; haar staart is eenigzins gevorkt;
hare vleugels zijn ruim een hal ven voet lang, de voetwortels zijn
met vederen bekleed en de van ter zijde ingeplante achterteen
kan naar voren worden gekeerd. Behalve hare keel, die wit is,
heeft zij eene roetzwarte kleur. De Gierzwaluw is nagenoeg in
geheel Europa even algemeen als in ons land, en bewoont
ook de gematigde streken van Siberie, met uitzondering van
het oostelijke gedeelte. Zij komt tot ons in de eerste helft
van Mei en vertrekt reeds weder in de tweede helft van Augustus. Zij bouwt haar nest bij ons in de reten der muren
van hooge gebouwen, en onder balken; het is op eene ruwe
wijze uit stroohalmen vervaardigd, die zij met haar speeksel
aaneenhecht, en bevat twee tot vier witte eijeren. De Gierzwaluw
vliegt ongemeen snel, houdt zich meestal hoog in de lucht op
en laat dikwijls haar sohel geluid hooren.

DE N ACH TZW AL UWBN.

De Nachtzwaluwen, in de wetenschap het geslacht CaprifIt"lgU8 vormende, leiden, in tegenoverstelling van de Zwaluwen en Gierzwaluwen, eene nachtelijke levenswijze. Hare zachte
vederen zijn, even als die der Uilen en van vele Nachtvlinders,
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met allerlei, vooral bruine, rosae, grijze en witte tinten gesehakeerci. Haar kop en hare oogen zijn zeer groot, en zij hebben eene bijzonder wijde mondopening. De vleugelpunt ia korter dan bij de Zwaluwen en Gierzwaluwen, en de tweede alagpen
is bij de meeate soorten een weinig langer dan de eerste en
derde. De staart is in den regel aCgerond, zeer zelden wigvormig verleDgd oC gevorkt, en ateekt gewoonlijk in de rUBt
achter de vleugels uit. De voetwortel ia bij vde van voren
gedeeltelijk met vederen bedekt. Zij hebben korte teen en , en
de nagel van den middelteen is, bij volwassene exemplaren, veelal
ingekorven. Zij zijn over het algemeen grooter dan de Zwaluwen en Gierzwaluwen; sommige evenaren in grootte zelfs eene
Kraai. De Nachtzwaluwen zijn, behalve in de zeer koude streken, over den geheel en aardbol verspreid. Zij houden zich bij
voorkeur op drooge, opene, met gras en kruiden begroeide
plaatsen, het liefst in bosschen, op. Hier liggen zij over dag in
de kruiden verscholen, terwijl zij 'a avonds langs den grond
vliegen, om haren buit te bemagtigen, die vooral in groote
nachtvlinders en allerlei andere vliegende insekten bestaat.
Zij zetten zich ook op horizontale boomtakken, wanneer deze
zwaar genoeg zijn om daarop, even als op den grond, te kunnen rusten; terwijl aommige uitheewsche soorten zelfs hierop oC
in boomholten hare eijeren leggen, die gevlekt en in den regel
slechta twee in getal zijn. De meeste soorten echter llesteleD,
even als de onze, op den grond. In ons werelddeel wordt, behalve de bij ons inheemsche soort, nog slechts eene, Cup'. ruficoUü, met veel lichtere rosse kleuren, aangetroffen; deze komt
echter alleen in het Zuidweatelijke gedeelte van Europa en in
Noord-Afrika voor.
Onze gewone Na c h t z wal uw, Caprimulgru europae1U, die
gewoonlijk Geitenmelker oC ook Dagslaper, SchapenmeI k er, N ach t ra tel, Rat e laar en V I i e gen deP a d genoemd wordt, ia nagenoeg een voet lang, en bruin, zwart, rOIl,
grijs en wit gemarmerd eu gevlekt. Het mannetje illligt te onder4
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kennen aan eene groote, witte vlek op het einde der beide buitenste
staartpennen en aan de binnenvlag der groote !llagpennen. Deze
vogel, die, nergens in grooten getale gevonden wordt, bewoont
behalve ons werelddeel ook Siberie. Men vindt hem, in ons
land, het meest op opene plekken in sparrebosschtm. Hij slaapt
over dag in het gras, en vliegt 's avonds, ook bij maanlicht,
langs velden en wegen om zijn .voedsel te zoeken. In den paartijd laat hij dikwijls een snorrend geluid hooren, en wanneer
men hem vangt, blaast hij, even als de Uilen. Het wijfje legt hare
eijeren eenvoudig in eene uitholling van den grond. Deze eijeren,
twee in getal, zijn witachtig I met bruin en blaauwachtig gevlekt.
Deze vogel vertoeft bij ons van Mei tot September.

DE KR UIPVOGELS. CERTHIAE.
Deze familie bevat een groot getal, meest uitheemsche
soorten, met korte vleugels, met veelal bruine kleuren en
een gerekten snavel j in ons werelddeel komt, behalve den
M u u r k r u i per, Ticnodroma muraria, die :zich enkel i n het
Zuidelijk Europa ophoudt, alleen nog eene soort, te weten onze
B oom k r u i per, Certhia familiaru, voor. Deze is onder
de inheemsche vogels vooral te herkennen aan zijn verlengden,
wigvormigen staart, met krachtige en puntig uitloopende schach .
ten en aan zijn dunnen, gekromden, priemvormigen snavel, die
eveu lang is als de kop. Het Boomkruipertje is ongeveer vijf
duim lang. Het is van boven bruin, ros, witachtig en zwart
gevlekt en gestreept. De onderdekvederen van den staart zijn
ros, de overige onderdeelen wit, maar deze kleur verkrijgt door
het kruipen langs de boomstammen eene vuil grijsbruinachtige
of ook wel andere tinten. Het oog is geelbruin. Het Boomkruipertje is een vogel die door geheel Europa, en ook
ten onzent algemeen wordt aangetroffen. Hij houdt zich op
boomen, zoowel in bosschen als in tuinen en zelfs midden in
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de steden, op. Van tijd tot tijd verneemt men aldaar zijn geluid, hetwelk uit de verscheidene malen herhaalde lettergreep
"tsieh" bestaat, or zijn langeren , maar eentoonigen zang, en
ziet men hem langs de boomstammen naar omhoog or langs de
zijtakken kruipen. Orschoon hij niet schuw is, kiest hij echter
steeds, zoodra hij bemerkt dat men hem gadeslaat, de tegenovergestelde zijde van den boomstam, om uit het gezigt te
geraken en hooger op te klimmen. Hij voedt zich met allerlei
insekten en de maskers daarvan, die hij tusschen de boomschors opspoort, maar eet ook tusschenbeiden kleine zaden
van kruiden. Hij slaapt en nestelt in holten or diepe spleten van
hoomen or zelrs in het houtwerk van gebouwen. Men vindt in
zijn zeer eenvoudig, uit vezels van boombast vervaardigd en
met vederen belegd nest, bU het eerste broedsel acht or negen,
cn bij het tweede een kleiner aantal, witachtige, bruin gestippelde
en grijs gevlekte eijeren. Buiten den broedtijd zwerven deze
vogels, niet zelden in gezelschap van Meezen en Goudhaantjes,
in het rond, zood at zij bij ons het geheele jaar door worden
aangetroffen.

DE WINTERKONING.
De Win ter kon i n g, 'l'roglodytea europaeua, is In vele
opzigten eene op zich zelf staande soort van vogels, die zich
evenwel op de natuurlijkste wijze aan sommige uitheemsche
vormen, de Springvogels , Maluri, schijnt aan te sluiten.
Deze vogel, die niet eens de lengte van vier duim heert, is
met de Goudhaantjes de kleinste van alle inheemsche vogels.
Behalve aan z~jne geringe grootte is hij gemakkelijk te herkennen aan zijnen eIstvormigen, eenigzins gekromden snavel;
aan zijne zeer korte en sterk afgeronde vleugels, aan zijn argeronden staart, dien hij steeds opgerigt houdt, en aan de bruine
tinten van zijn vederkleed. De Winterkoning wordt nage-
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noeg in gansch Europa alsmede in het gematigde Azie, tot
Japan, aangetroffen. Hij is in ons land zeer algemeen, houdt
zich gaarne in de nabijheid van bewoonde plaatsen op en wordt
zelfs het geheele jaar in de stads tuinen aangetroffen. Buiten
vindt men hem vooral langs de met hakhout beplaute slootkanten, waar hij digt bij den grond rondkruipt, en zich wanneer
hij eenig gevaar ducht terstond verbergt, want hij vliegt eenigzins moeijelijk t'n nooit lang achter elkander. Hij klimt echter
tot in de toppen der hoomen, en laat daar dikwijls zijn tamelijk
korten, maar voor zulk een kleinen vogel zeer luiden en aangenamen zang hooren. Zijn loktoon is schel. Hij is levendig
van aard, en zelfs bij strenge koude vrolijk en in gedurige
beweging. Zijn voedsel bestaat uit allerlei insekten en uit hunne
maskers en eijeren. Hij vervaardigt zijn zeer groot, kogelvormig nest, 't welk een zijdelingschen ingang heeft, uit bladeren,
mos of andere zelfstandigheden, belegt het van binnen met
vederen, haren of pluis van planten, en plaatst het gaarne
digt bij den grond of eenige voeten daarboven verheven,
op struiken of knotwilgen, op begroeide muren, soms ook
hooger, onder daken. Het bevat zes tot tien witaebtige,
met eellige roode stippen of vlekjes geteekende eijeren. Vele
vogels, onder anderen d~ Lijsters en Grasmusschen, hebben de
gewoonte verscheidene nesten te maken, die zij in het gebeel
niet gebruiken, en alsdan de eijeren in het laatst vervaardigde
nest te leggen: aan den Winterkoning , die zijn nest in
een onbegrijpelijk korten tijd zamenstelt, schijnt deze opmerkelijke gewoonte wel het meest eigen te wezen. Deze nl'sten,
lIspeelIlesten .. genoemd, zijn in den regel veel losser gebouwd
dan het tot broeden bestemde nest. Hoogstwaarsehijnlijk oefenen
de vogels zieh door het maken van zulke nesten in deze kunst j
immers tot schuilplaats dienen zij niet, daar de Winterkoning
overal gemakkelijk een verblijf vindt, en de nesten van J.. ijsters
eu Grasmusschen tot dit doel ongeschikt zijn.
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DE WATERSPREEUW.

De Wat ers pre e UW, CiflclfU aquaticru vormt met eenige
uitheemscho soorten een in vele opzigten op zich zelf staand
geslacht van vogels. Hij heeft ongeveer de grootte van een
Spreeuw. Zijne vleugels zijn -kort en afgerond j hij draagt den
staart opgerigt, even als de Winterkoning; zijne pooten zijn
tamelijk hoog en krachtig; de nagels zijn groot en sikkelvormig en de bekleeding van den voetwortel bestaat nagenoeg
geheel uit een enkel stuk. De spleetvormige neusgaten kunnen
door een met fijne vedertjes bekleed vlies gesloten worden. De
zeer digte vederbekleeding bevat tevens eene aanzienlijke hoeveelheid dons, die anders niet bij de Roest- en Klimvogels
gevonden wordt. De snavel heelt de lengte van den kop, is
in het midden een weinig ingedrukt, en zwartbruin van kleur;
het oog is lichtbruin; de pooten zijn geelachtig bruin. Bij de
ouden zijn de keel en krop wit, de overige deel en van kop
en hals rosachtig bruin, en de verdere bovendeelen van den vogel,
alsmede de zijden van romp en staart lei kleurig; de buik is
zwartbruin en do borst roodbruin. Bij jonge voorwerpen zijn
de vederen der bovendeelen leikleurig met lichte zoomen,
de onderdeelen witachtig met donkere zoomen.
De W llterspreeuw bewoont Europa tot IJapland, alsmede het
westelijke Siberie. Intusschen komt hij overal slechts in kleiDen getale voor, inzonderheid in de vlakke streken. In ons
land wordt ·hij alleen hier en daar en zoo schaars aangetroffen, dat hij aan de meeste menschen onbekend blijft. lntusschen werd hij op sommige plaatsen, onder anderen, een
twintigtal jaren geleden, bij Lisse, broedend waargenomen.
Hij verhuist niet, cn houdt zich bij felle vorst in wakken op.
Bij voorkeur toeft hij aan de waterkanten, iu het gebergte
aan de beekjes, ten onzent aan de kanten der slooten.
aan de oevers van meren of bij duinwaterkommen. Hij bouwt
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zijn groot nest in holten aan de oevers of onder bruggen:
het heeft een voet of meer in middellijn, is uit mos, boomworteltjes en gras vervaardigd en heert ter zijde een ronden ingang. De eijeren, drie tot zes in getal, zijn wit. Hij
maakt jaarlijks twee broedsels, het eerste dikwijls reeds in de
maand Maart. Zijn zang is luid, afwisselend en niet onaangenaam. De Waterspreeuw vliegt snel, in eene regte lijn, maar
legt tel keus slechts geringe afstanden af; hij zet zich nooit op
hoomen, maar blijft bestendig op "den grond. Hij beweegt zich
zeer schielijk; gaat te water en loopt, geheel ondergedoken,
op den bodem voort. Ook zwemt hij met behulp zijner vleugels zoowel op het watervlak als geheel ondergedompeld. Zijn
voedsel, dat hij op of in het water en zelfs onder het ijs opzoekt,
bestaat uit allerlei waterÏnsekten en ook uit vischjes.

DE ZANGERS. SYLVIAE.
Men geeft dezen naam tegenwoordig aan een aantal kleine
insekten- of wormen-etende zangvogels, die in ons land
vertegen woordigd worden door de G ras mus s c hen, de Bos c hz a n g ers, den Spo t v 0 gel, de Ri et za n ge r s en den Na c htegaal, met het Rood- en Blaauwborstje en het Roodstaartje, en bij welke men ook de Tapuiten, Piepers
en Kw i kst a art e n voegen kan. HUil bek is fijn, korter dan
de kop, veelal regt, aan de achterzijde breed uit.Ioopende en
aan de punt een weinig gekromd. De staart is gewoonlijk even
lang als de romp; de vleugels zijn middelmatig van lengte,
de vederen zacht, en de pooten steeds van vier teenen voorzien. ZU leven in bosschen of in struiken, ook wel in het riet.
Hun zang is doorgaans zeer welluidend. De meesten verlaten
ons in het koude jaargetijde. Hun nest is in de meeste gevallen halrkogelvormig, en dikwUIs kunstig gebouwd.
Onder den geslachtnaam van Gras mus c h, 8ylvia, begrijpt
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men een aanzienlijk aantal soorten. Zij hebben tamelijk korte
en krachtige pooten; ook haar bek is tamelijk kort. De staart
heeft ongeveer de lengte van den romp, en is aan het einde
nagenoeg regt of slechts even afgerond. Hare bovendeelen zijn
meestal brtlinachtig grijs, hare onderdeelen witachtig. Zij
houden zich het liefst in de struiken op, waar zij ook neste·
len en die zij ongaarne verlaten; ziJ zoeken de insekten, die
haar voedsel uitmaken, tussohen de bladeren op, eten in het
najaar ook het vleesch vau allerlei weeke vruchten, zingen
aangenaam, leggen in den regel vier of vijf gevlekte eijeren,
eD hebben de opmerkelijke gewoonte om, wanneer haar kroost
door eenig gevaar wordt bedreigd, zich in de nabijheid van
het nest of nit het nest zelf op den grond te laten vallen en
daar langs te fladderen, ten einde de opmerkzaamheid van harc
eijeren of jongen af te leiden en tot zich te trekken. De soorten,
welke de gematigde en noordelijke streken van Europa bewoDen, bebben eenigzins puntige vleugels en zijn trekvogels; die
uit het zuidelijke Europa daarentegen hebben meereudeels afgeronde vlengels en zijn standvogels. Eene der grootste soorten.
Sykia niloria. bewoont de oostelijke helft van Europa, en
komt niet verder dan aan den Midden-Rijn voor: zij heert de
grootte van den Nachtegaal en is zeer kennelijk, daar al hare
onderdeden, even als die van den Sperwer en den Koekoek.
een witten grond hebben en met donkere dwarsbanden prijken.
In ons land worden de volgende soorten van Grasmusschen
aangetroffen: 10 . De Z wa r t kop. 8ylvia atricapilla; gemakkelijk te herkennen aan den bovenkop • die bij het mannetje
zwart, bij het wijfje vaal roodbruin is. De Zwartkop heeft de
grootte van een Roodborstje, maar hij is ranker en zijn staart
is langer. Hij bewoont de bosschen. In de hooggelegen grensprovincien broedt b ij vrij algemeen, zelden in bosschen op duingronden, terwijl hij in de lage landen in het geheel niet, of
enkel op den trek voorkomt. Hij vertoeft bij ons van het
einde van April tot September. Zijn zang is bij uitstek fraai
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en overtreft. in Helelijkheid dien van al de overige soorten. 20. De
T u i n Cl u i te r, Dyloia lwrkfUil, in Groningen g r 00 te Ho lunger en bij Haarlem Kersenpikkertje genoemd. Dezeheeft
de grootte der voorgaande soort, olijlachtig bruingrijze bovendeden , witachtige onderdeelen, en is zeer kennelijk aan zijne vuil
blaauwachtige pooten. Hij wordt in ons geheele land vrij algemeen.
in boschjes en zeUs in tuinen. aangetroffen j heeit eenen korten.
maar aangenamen , fluitenden zang, en vertoeft bij ons van
het begin van Mei tot in September. 30. De Gras mus c h •
Sylvia cmerea, in Groningen Erwtenpikkertje, bij Hulst
Koe wa c h ter t je genoemd. De Grasmusch heert de grootte van
den Tuinfluiter, maar is een weinig ranker, en ligt te onderscheiden aan de breede roestkleurige zoomen der pennen en vederen harer vleugels. Dit is in ons land de gemeenste soort van
Grvmusch. Men vindt haar in heggen, tnsschen heestera , in
het hakhout langs wegen en slooten, in boschjes , maar vooral
in doornstruiken. Zij is tamelijk schuw, levendig van aard
en vliegt dikwijls, om haren aangenamen maar haastigen en
kOlten zang te laten hooren, in de hoogte, om echter dadelijk
weder in de struiken neder te dalen. Zij vertoert bij ons van
hal( April tot September. Haar 108 uit droog gras vervaardigd
nest, dat op manshoogte en lager in struiken ol heggen wordt aangetroffen, bevat vier tot zes eijeren, die vooral door hunne vele
olijlgroene vlekjes in het oog vallen. 40. De Bra a m s I u i per,
Sylvia C'U",u:a, ook Mo I enaar tj e, Bru m meI d ielj e, Ba bbe laa r tj e, in Noord-Brabant Ga ren die lj e en in Groningen
K ers en pik k e r genoemd, is een weinig kleiner en nog slanker
dan de Grasmusch. Hij heelt over het geheel de kleuren van den
Tuinfluiter, maar is zeer kennelijk aan zijne zwartachtige wangen. Hij broedt hier te lande vrij algemeen, vooral in boschjes
langs den duinkant , in den omtrek van boerenwoningen en
zelfs iJl stadstninen, op heesters ol ook op de lage takken
van hoomen. Hij is niet zeer schuwen zijn zang is aangenaam, maar kort.
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De Bos c hz a n ge r s, PA,U08COPU, zijn kleine vogelsoorten
met een kleinen Bnavel, een flaauw ingesneden staart, tamelijk hooge pooten. met groen of olijf-grijsachtige bovendeel en
en geelachtige, bij andere, niet in ons land voorkomende soorten, witachtige onderdeelen. Zij houden zich in het geboomte op.
maken hun nest, dat veelal de gedaante van een bakkersoven
beeft, meest op den grond, leggen vijf of zes witachtige, donker
gevlekte eijeren, en brengen bet koude jaargetijde in warmere
streken door. In ons land worden drie soorten van Bosch1.angers aangetroffen, te weten de F I u i ter, PltyU08COpua 8ibilatriz,
de Fit is, PA,U. troc"il1l" in Groningen Hof za n g er genoemd,
en de Tjiftjaf, PA,U. Nlfa, in Groningen Tierentijn
genoemd. De Fluiter is een weinig langer dan de Pimpel. maar
veel ranker. Zijne bovendeelen zijn fraai grijsachtig geelgroen;
de eerste slagpen is korter dan de voorste groote vleugeldekvederen ; de tweede slagpen is gelijk aan de vierde, en de
pooten zijn roodachtig bruingeel. De Fitis is een weinig kleiner; zijne bovendeelen zijn vaal grijs-bruinachtig groengeel;
de eerste slagpen is korter dan de voorste groote vleugel dekvederen; de tweede slagpen houdt het midden tusschen de
vierde en vijfde, en de pooten zijn bruinachtig geel. De Tjiftjaf is wederom een weinig kleiner dan de }'itis; zijne vleugelen, en vooral hunue punten, zijn korter; de tweede slagpen
is niet langer dan de zevende en de pooten zijn zwartbruin.
Deze drie soorten hebben eenen geheel van elkander verschiIlenden zang. die bij de beide eersten kort maar aangenaam
is, bij de laatste in het herhaalde geluid bestaat, waaraan zijn
Engelsche, in het Hollandsch overgenomen nRam ontleend is.
De Fluiter wordt op drooge gronden, zoo als in Gelderland,
en langs onze duinen, het meest in sparre- of beukenbosschen, aangetroffen. Hij vertoeft bij ons van half April tot in
het begin van September. Het liefst houdt hij zich op de onderste takken der boomen op, en laat onder het zingen v~lal
de vleugels hangen. De Fitis vertoeft even lang bij ons als
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de Fluiter. Hij wordt door ons geheele land zeer algemeen in
boschjes , vooral in beukenboschjes , gevo nden, nestelt zelfs in
tuinen langs de buitenkanten der steden, en laat zijnen zachten, eenigzins melancholischen zang dikwijls hooren. De Tjiftjaf
is in ons land even gemeen als de Fitis, houdt zich als deze in
boschjes en groote tuinen op, komt reeds in de eerste dagen van
April tot ons, om dikwijls eerst in het einde van October te vertrekken, en heft zijn eenvoudigen zang liefst op de toppen van
hooge boolDen aan.
De S po tv 0 gels, PAyllop1U!1l8te, herinneren door hunne kleur
aan de Boschzangers ; zij zijn evenwel grooter en krachtiger van
maaksel; hun bek is breed en meer afgeplat; de staart is niet
uitgesneden; zij hebben eene buitengewoon luide, veelal schelle
stem, bouwen hun diep, napvormig nest in heesters tusscben de
lage takken van boom en en komen door hunnen afgeplatten kop
en in vele andere opzigten de Rietzangers zeer nabij. Men heeft er
in ons land slechts ééne soort, namelijk den Spo t v 0 gel,
P"yllopneu8te Aypolai8,ook Geelborstje, Geelbuikje en
C it roe n t je genoemd. Hij is kleiner en veel ranker dan het
Roodborstje; zijne bovendeelen zijn vaal geel-olijfkleurig, zjjne
onderdeelen licht citroengeel; hij heeft loodkleurige pooten, en een
vaalbruinen , aan de randen en in den bek roodgelen snavel.
De Spotvogel komt eerst tegen half Mei bij ODS aan en vertrekt tegen September. Overal waar zich in ons land geboomte
bevindt, zelfs in tuinen midden in steden gelegen, wordt hij
aangetroffen. GedIlrende den broedtijd laat hij nagenoeg onophoudelijk zijn helderen , aangenamen en afwisselenden , maar
met vele schelle toonen vermengden zang hooren, waarin hij
de geluiden van allerlei andere vogels nabootst, weshalve hij
Spotvogel genoemd wordt. Zijn diep, napvormig nest I zeer
fraai uit allerlei fijne bestanddeelen gevormd, plaatst hij somtijds tien voet en hooger boven den grond, tusschen de gevorkte takken van heesters en boomen, en hecht het zeer
kunstmatig door middel van vezelen en andere stoffen vast.
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De vier of vijf eijcren, welke meestal in dit nest gevonden worden, zijn om hunne fraaije, door roodzwarte puntvlekken afgebrokene rozekleor bij alle liefiIebbers zoer bekend. De jongen verlaten vroegtijdig het nest, geven door een klagend geschreeuw
hunne tegenwoordigheid te kennen, en worden door de ouden
met allerlei, zelfs zeer groote insekten, zoo als Libellola's ,
gevoed. De Spotvogel wordt in Groot-Brittanje in het geheel niet gevonden; hij komt in Westelijk Europa niet verder dan in de warmere streken van Frankrijk voor, en wordt
aldaar, eyen als in de overige warme gedeelten van Europa,
vervangen door eene met hem verwante, maar kleinere soort,
P"!/llopneuate pol!lglotta, welker geluid krijschend en onaangenaam is. Eenige andere soorten, met vaal grijsachtige kleuren, worden in Griekenland en Spanje aangetroffen.
De R iet z a n ge r s, Calamourpe, zij n vogels, welker achterteen met hunnen nagel ongemeen sterk ontwikkeld is, en die
een bijzonder afgeronden snavel hebben. Hun kop is afgeplat
en loopt naar voren smal uit. Vele hebben eenvoudige kleuren.
De meeste leven in het riet of langs de waterkanten, en klimmen zeer behendig laogs de riet- en grasstelen op. Zij worden
door het volk veelal Rietvinken genoemd. Het zijn trekvogels, die laat bij ons aankomen, slechts één broedsel maken,
en ons weder vroeg verlaten. - De grool:.\!te soort die zich in
ons werelddeel ophoudt, is de g r oot e Kar IJ kie t, Cala'llD"erpe turdina, ook Ri e tI ij st e r genoemd. Hij is aanmerkelijk
grooter dan de Nachtegaal; zijne bovendeelen zijn vaal geelachtig roestbruin; zijne onderdeelen roestgeel; de keel is echter
wit. Hij wordt in ons land aan de met hoog riet begroeide
oevers van meren of andere uitgestrekte wateren aangetroffen.
Zijn zang, waaraan men zijn lJaam ontleend heeft, is buitengemeen krachtig en zeer ver hoorbaar. Hij vertoeft het liefst in het
riet, waar hij behendig langs de stelen opklimt, maar houdt zich
ook gaarne in het langs den rietkant groeijende hakhout op.
Zijn diep nest, kunstig tusschen eellige rietstelen vasige-
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hecht, bevat, in het midden van Junij, vier ol vijfblaauwgroenachtige, olijfbruin en blaauwgrijs gevlekte eijeren. - Eene tweede
soort, de kleine Karekiet, Calamw"er~ arundiftacea, heeft
in kleur en in wijze van nestelen en leven zeer veel overeenkomst met den groot en Karekiet; hij is echter niet grooter dan
eene Grasmusch, en zijn zang is veel minder krachtig en schol.
Hij komt in ons land, overal waar riet groeit, vrij algemeen
VI)()r. - Eene derde inheemsche soort, de Bos c h - Ri e t z a n ge r,
Calamo"erpe palu8tru, gelijkt in grootte, gedaante en klour
zoozeer op den kleinen Karekiet, dat hij ligt daarmede verwisseld kan worden; hij houdt zich evenwel niet in bet riet
zelf, maar langs den waterkant in het hakhout ol in bol!chjee
op, en bouwt aldaar zijn nest tusschen de stelen van allerlei
kruiden, zoo als b. v. brandnetels ol ook afzonderlijk staande
rietstelen. Zijn r:ang is veel afwisselender en heelt veel overeenkomst met dien van den Spotvogel, maar is minder schel.
Deze soort is in ons land nog algemeener dan de kleine Karekiet. - Eene vierde inheemsche, een weinig kleinere soort, de
Ri e t z a n g er, Calamo"erpe pllragmitu, heelt olijrbruine vederen, die op den bovenkop en mantel door overlangsche zwartachtige vlekken worden geschakeerd. De Rietzanger houdt zich
bij voorkeur op aan de oevers van rivieren, meren en aan
slootkanten, en in het lage, met allerlei kruiden ol riet doorvlochten hout, en komt op dergelijke plaatsen zelfs digt langs
tuinen voor. Zijn zang is bevallig en afwisselender dan die
van den kleinen Karekiet. Men vindt zijn nest digt bij den
grond tusschen de stelen van allerlei planten; het bevat vier
tot zes groenachtig witte. grijs gemarmerde eijeren. - Eone op
den Rietzanger gelijkende maar meer rosse soort, CalamoMrp8
aquatica, die het warme gedeelte van Europa bewoont, ook in
kleinen getale in Midden-Europa broedt, en zelfs in het Munstersche en Oldenburgsche aangetroffen werd, komt vermoedelijk
van tijd tot tijd ook in ons land voor, olschoon zij er nog niet
met zekerheid werd waargenomen. - Zeer merkwaardig om zijn
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geluid en zijne levenswijze is de Sp rin k h a a n - R iet z a n g er,
Cala1lWAerpe kCfl8kUa, die aan den duinkant boven Haarlem
Sta pel genoemd wordt. Hij heeft ongeveer de grootte een er
k..leine Grasmuscb, een zeer sterk afgeronden staart met buitengewoon lange onderdekvederen , vaal olijfkleurige bovendeelen
met donkere, overlangeche vlekken, en wÏtte onderdeelen, op den
krop in het vaal en licht olijfgroen overgaan de en hier, bij de
jonge en niet volmaakt uitgeklenrde voorwerpen met streepachtige overlangtlche vlekjes bedekt. Deze vogel behoort overal
onder de zeldzame soorten, en wordt slechts hier en daar, in
graanvelden , op vochtige weilanden, of elders in struiken en
boschjes aangetroft'en. Ten onzent werd hij tot nog toe alleen
op de duingronden, hetzij in de doornstruiken langs den strandreep, hetzij in het eikenhout lallgs den duinkant, of in de duinpannen waargenomen. Hij nestelt daar in het gras en in
kruiden, het liefst in of bij struikgewas; het nest is tamelijk
diep, bevindt zich op en zelfs gedeeltelijk in den grond, en
bevat zes rondachtige witte, rood- en bruinachtig gevlekte en
gemarmerde eijeren. Deze vogel, die behendig loopt, zoekt z~jn
voedsel veelal op den grond. Zijn zang kan met dien der groote
Sprinkhanen vergeleken worden. - Eene Oost-Aziatische soort,
O4lamowpe cer~Mola, kennelijk aan den langen nagel van haren
grooten acht.erleen I en aan haren sterker afgeronden, aan het
einde wi&achtigen staart, werd ook eellige malen op Helgoland op
den trek waargenomen, en komt welligt op die wijze mede in ons
land voor. - Eene met den Sprinkhaan-Rietzanger verwante soort
is Calamollerpe luacinoide8, bij Rotterdam S nor, en door de
Natnurkundigen Nachtegaal-Rietzanger genoemd. Zij is
meer bruin van kleur dan de voorgaande soort, en heeft eenigzins zeisvormige vleugels. Deze vogel. werd in ons land tot nog toe
slechts aau en bij de Maas, bij Kralingen onder anderen, broedend gezien. Hij houdt zich in het riet of in het gras op,
klimt zeer vlug langs de stelen van het riet, gras en kruiden
op, en loopt met veel gemakkelijkheid langs den "rond. Zijn
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zang IS zacht, snorrend, en heeft dit eigenaardige, dat hij
niet van de zijde waar de vogel zich bevindt, maar van
de tegenovergestelde zijde schijnt te komen; zoo als dit
met een anderen, in de oostelijke helft van Europa inheemschen Nachtegaal-Rietzangt'r, Calamoherpe fluviatili8, het ge'Jal is. Het nest is, een half tot drie voet boven het water,
tusschen riet- en grassteleu geplaatst, en ruw uit rietbladeren
opgebouwd; het bevat vijf witachtige, fijn geelachtig en bruin
gevlekte eijeren.

DE
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Deze kenmerken zich voornamelijk door hunne tamel~jk lange,
aan de voorzijde met een onverdeeld schild bekleede voetwortels, en hun toeven op of bij den grond. waar zij hUil
voedsel opsporen en dikwijls ook nestelen. Zij komen derhalve
in vele opzigten de Tapuiten nabij. Hun staart is aan het einde zeer
flaauw afgerond I zoodat hij zich op die plaats nagenoeg regt voordoet, Hunne vleugelen zijn mede een weinig afgerond I en de
tweede slagpen is in den regel korter dan de derde en vierde,
welke de punt van den vleugel vormen. Zij hebben de gewoonte
dikwijls met den staart te wippen. Hun zang is zeer aangenaam,
van sommigen zelfs ongemeen fraai. - De Na c h t ega a 1, lÁuci"ÜJ
lUIcinia, wel ke tot deze ondergroep van vogels behoort I munt I
gelijk men weet, ten opzigte van zijnen zang. boven alle andere
inheemsche vogels uit. Hij is een half voet lang; aan de bovendeelen zijn de hoofdkleuren vaal rosbrnin, aan de onderdeelen witachtig. De Nachtegaal wordt in ons land zeer algemeen, in boschjes ,
vooral in het hakhout, zelfs in buitentuinen en op de met boomen
beplante wand(·lwegen aangetroH'en, Hij komt bij ons in den regel
tegen half April aan, en vertrekt in September. Zijn loktoon is
kort en men verneemt bovendien van tijd tot tijd een knorrend geluid; terwijl het mannetje, gelijk bekend is, gedurende het geheele
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voorjaar, niet alleen des daags maar ook des nachts, zijn luiden en door de verscheidenheid van toon en , verrukkelijken zang
laat hooren. De Nachtegaal is noch schuw noch voorzigtig,
en derhalve gemakkelijk te vangen. Zijn halfkogelvormig nest
is wijd en diep, en bevindt zich digt bij den grond, tusschen
gras en .bladeren verborgen, niet zelden ook op stammen in het
hakhout. Het is uit bladeren en droog gras zamengesteld, en
bevat vier of vijf olijfgroene, grijsbruin gewaterde eijeren. - Eene
andere soort van Nachtegaal, L'U8cinia pnilomela, door de
Daitschers Sp ros ser genoemd, vervangt veelal de plaats van
den onzen in het Oostelijk Earopa en komt tot in Zweden en
Denemarken voor. In ons land werd hij tot nog toe niet opgemerkt
Het gek r a a g deR 0 0 d sta art je, .Lrucinia pnoenic'Ura, ook.
eenvoudig Roodstaartje of wel Maarnachtegaal en bij
Haarlem ook b la a a w P a a p j e genoemd, is kleiner dan de N achtegaal; het heeft de grootte van het Roodborstje. Zijne staartpennen
zijn op eIken leeftijd roestrood, behalve het middelpaar, 't welk
eene donkerbruine kleur heeft. Overigens zijn mannetje en wijfje
zeer verschillend van kleur. Van het oude uitgeklearde mannetje zijn de krop en de borst geelachtig roestrood ; het heeft
een witten baik en bruine vleugels, en is op den rug tot op
den bovenkop blaauwgrijsj maar de keel, de zijden van den
kop, en een met wit omzoomde, van achteren breede band om
het voorhoofd zijn zwart. De bovendeelen van het oude wijfje zijn
vaal roestbruin, de onderdeelen witachtig, langs de zijden roestgeel Het gekraagde Roodstaartje is in geheel Europa tot Archangel inheemsch. .Bij ons wordt het algemeen, in boschjes en tuinen,
broedende waargenomen, en vooral houdt het zich gaarne in
de nabijheid van woningen op. Het vertoeft bij ons van half
April tot September. Zijn zang is aangenaam en zacht. Deze
vogel is levendig en tamelijk schuw; hij stelt zijn groot,
halfkogelvormig , onregelmatig nest uit droog gras en boomworteltjes zamen, en belegt het van binnen met vederen; men
vindt het in holle boomen, onder daken en op begroeide
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m uren. De eijeren, Vijf tot zeven in getal, zijn eenkleurig, licht
blaauwgroen. - Het zw a r te R 0 0 d s taa r tj e, Ltuctnia tl'le",
heeft, wat vorm en kleur van den staart betreft, veel overeenkomst met het gekraagde Roodstaartje; het is echter een
weinig grooter, en zeer verschillend gekleurd, daar het mannetje grootendeels zwart, het wijfje graauw is. Deze vogel, die
Zuid- en Midden-Europa bewoont, houdt zich in de steden en
dorpen op, en wordt in ons land alleen in de grens-provincien,
b. v. te Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Breda, aangetroffen.
Hij zet evenwel zijne grenzen jaarlijks meer noordelijk uit;
zelfs heeft hij zich in latere tijden tot in het zuidelijke Denemarken en het Oldenburgsche verbreid, en vertoont hij zich
sedert een zestal jaren in het voorjaar ook in de provincien
Holland. om echter na een verblijf van eenige weken, zonder
gebroed te hebben, wederom te verdwijnen. Daar hij zich bij
voorkeur op de hoogste gebouwen ophoudt. en van hun'
dak zijn krassenden zang laat hooten, zoo wordt hij overal
dadelijk opgemerkt, te meer daar hij reeds tegen April aankomt en eerst in October weder vertrekt. Hij nestelt in muurgaten, tegen de balken van gebouwen en in bergachtige
streken ook in rotsspleten. Zijne eijeren zijn glanzig wit. De vierde inheemsche soort dezer groep is het R 0 0 db 0 r 8 t je, LU8cinia f'uhicula. algemeen bekend en zeer kennelijk aan zijne kleuren, die bij beide seksen gelijk zijn: te weten
op de bovendeelen ros-geelachtig olijfgroen, op borst en buik
wit, op den krop, de keel, de zijden van den kop en achter
den bovensnavel rosachtig geelrood. Het Roodborstje bewoont
nagenoeg gansch Europa en broedt in ons land allerwege in
bosschen, in het hakhout en zelfs in tuinen. Het houdt zich
bij ons op van Maart tot October; vele overwinteren echter,
en vestigen alsdan hun verblijf meestal bij of in gebouwen,
vooral in schuren, stallen en broeikassen. Deze vogel heeft een
zeer aangenamen zachten, maar tevens ver hoorbaren zang.
Men ziet hem dikwijls op den grond, waar hij insekten, wormp-
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jes en zelfs slakjes zoekt. In het najaar eet hij, gelijk vele
Zangers, ook het vleesch van allerlei beziën en andere vruchten. Hij bouwt zijn groot, uit mos zamengesteld nest op den
grond tusschen gras, boomwortels of steenen. Het is halfkogelvormig , wanneer het echter vrij in het gras staat veelal geheel kogelvormig, met eene zijdelingsche opening. Het bevat vijt of
zes geel- of roodachtig witte eijeren, die onduidelijk bruin gevlekf
zijn. - De laatste inheemsche soort dezer groep is het Blaauwb 0 r st je, LU8cinia auecica. Zij is zeer kennelijk aan hare kleur.
De staartpennen zijn op de voorhelft roest rood , op de tweede
helft bruinzwart; de beide middenpennen zijn echter geheel bruinzwart. De kleur der bovendeelen is grijsachtig olijfbruin ; die
der onderdeelen bleek rosachtig, naar het midden van borst en
buik wit; bij de keel vertoont zich een wit, met zwart omzoomd
schild. In het volmaakte kleed is eigenlijk de geheele keel tot
op den krop fraai metaalglanzig azuurblaauw, aan de achterzijde door een smallen zwarten band, een nog smallereIl
witten en een breeden roestrooden borstgordel afgewisseld.
Bij den overgang tot het blaauw blijft in het midden aan de
keel aanvankelijk eene lichte, veelal roestkleurige vlek over,
terwijl later aldaar eene zilverwitte vlek ontstaat. Het Blaauwborstje werd slechts op enkele plaatsen in ons land broedende
aangetroffen, b. v. bij Haarlem, en in het Ouland in de provincie Groningen. Op den trek komt het ten onzent zeldzaam voor. Bovendien is het moeijelijk op te sporen, daar
het zich bij voorkeur.in het gras en in digte struiken
bij het water, vooral in moerassige streken, ophoudt en zich
gaarne verschuilt. Zijn zang is helder en aangenaam. Het plaatst
zijn nest op den grond, en legt vijf of zes blaauwgroene, vaal
bruin en roodgrijsachtig gemarmerde eijeren.

5
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De Tap u i t en, het geslacht Sazicola vormende, zijn Zangers
der oude wereld, die zich meestal op den grond ophouden,
in droogt:, oJlene streken l('ven, t:n tamelijk hooge, van voren
met een onverdeeld schild bekleede poown hebben. Hun staart
is zwart, behalve aan dell wortel, waar hij veelal eene witte
kleur heeft. 'l'en onzent zijn .het trekvogels. De Europesche
soorten hebben alle zwarte pooten, een zwarten bek en donkerbruine oogen. Zij zijn schuwen levendig; loopen met behendigheid over den grond; wippen dikwijls met den staart; voeden
zich met inaekten; maken jaarlijks eenmaal een halfkogelvormig nest op of digt bij den grond, en leggen vier of vijf
blaauwachtige, somtijds bruinrood gevlekte eijeren.
Sommige soorten, de eigenlijke Tapuiten, houden zich steeds
op drooge en opene plaatsen op. Tot deze behoort onze gewone
Tap u i t, Sazicola oena1fi,he, de Mot e u x of C u 1- b Ja n c der
Franschen, de Wh ca tea r der Engelscheu, en die in ons land,
behalve Tapuit, ook Wijntapper, Witstaart,Steensluiper, D u i n d u i k er, Tap ier, Sta g, bij Groningen V i top, in
Gelderland Wal d u i k eren Hei d eh u p per genoemd wordt.
Deze vogel heeft nagenoeg de grootte van een Roodborstje. De beide
midddste staartpennen zijn geheel. de overige aan de achterhelft
zwart. Ht:t oude mannetje heeft, in het zomerkleed. een lichtgrijzen bovenkop en mantel; eene van het voorhoofd boven de oogen
verloopende streep, de stuit en de voorhelft der staartpennen
zijn wit; de teugels, wangen en vleugels zwart, en de onderdeelen
wit, in rozekleurig geelovergaande. Na de ruijing hellen alle
tinten, behalve het wit, sterk tot het roestkleurige over. Bij
het oude wijfje en de jongen ontbreekt het zwart aan de wangen, en alle kleuren zijn valer. Deze soort wordt in geheel
Europa tot aan de oevers der IJszee broedende aangetroffen,
eu bewoollt ook Noord-Afrika. Zij vertoeft bij ons van half
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April tot tegen het einde van September. Men vindt haar
in opene, en bij voorkeur drooge plaatsen, zoo als duinen
en heidevelden, op kale plekken in weilanden cn velde/l,
langs de straatwegen, vooral op plaatsen waar hoopen sleenen
liggen. Deze vogel laat zijn loktoon dikwijls, zijn eenigzins
krassenden zang zelden en gewoonlijk slechts bij nachttijd
hooren. Hij bouwt zijn nest op den grond, het lieCst tusschen
steenen, en legt vijf of zes, zeMen meer, eenkleurige, groenachtig witte eijeren. - Eene andere soort, de blo n cl eTa p u i t,
8ancola atapazina, die het zuidelijke Europa bewoont, werd
ook eenige malen in de duinpannen bij Haarlem en Wassenaar waargenomen. Zij heeft in het algemeen veel overeenkomst met den gewonen Tapuit, maar ue ouden zijn dadelijk
te herkennen aan hunne zwarte keel.
De overige soorten, welke men G ras - Ta p u i ten, Praticola ,
noemt, zijn een weiuig kleiner; zij hebben kortere vleugels,
een korteren bek, en houden zich bij voorkeur in de nabijheid
van strniken en boschjes op. Onder deze behoort ons P a a p j e,
Sazicola ruhetra, dat in Gelderland kie i ne Wal d u k e r genoemd wordt. De staart van dezen vogel is gekleurd, even als bij
den gewonen Tapuit. De kleine vederen der bovendeelen zijn vaal
ros, langs het midden met eene groote, zwarte, overlangsche
vlek. Men ontwaart eene witte streep boven de oogen. De
onderdeel en zijn witachtig, welke kleur echter op den krop
en de keel in het bleek roestroode overgaat. De vleugels
zijn zwartbruin, maar de binnendekvederen wit. Het oude
mannetje heeft zwarLe wangen. Deze vogel wordt in geheel
Europa, tot 67° noorderbreedte aangetroffen. Hij overwintert
in Noord-Afrika. Bij ons vertoeft hij van het begin van Mei
tot het begin van Septe~ber. Men vindt hem in drooge, met
heide of laag hout begroeide streken; dikwijls ook aan onze
duinkanien. Zijll zang is aangenaam en afwisselend, zijn loktoon daarentegen scherp. Hij nestelt in het gras en in het
heidekruid, het liefst in struiken, en legt vijf of zes blaauwgroene
5*
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eijeren, welke somtijds aan het stompe einde ros gevlekt zijn.De tweede inheemsche soort is de Ro 0 d b 0 ra t-'l.' a p u i t,
Bazicola r'U6icola. Zij is gemakkelijk van alle soorten van ons
werelddeel te onderkennen door haren geheel zwarten staart;
bij de ouden zijn bovendien de keel en de kop zwart. Voor het
overige heeft deze vogel eenige overeenkomst met het Paapje.
Hij wordt in het grootste gedeelte van Europa, in Azie tot
in Japan, en nagenoeg in geheel Afrika tot aan de Kaap de
Goede Hoop aangetrofl·en. In ons land komt hij slechts op b&paalde plaatsen voor, b. v. iu Groningen en Gelderland, en
in Holland in de duinpannen. In de maand December en in het
begin van Febr uarij zijn aldaar verscheidene voorwerpen gezien
en geschoten j waaruit schijnt te bI üken, dat hij bij ons overwintert. In den regel trekken echter deze vogels in October
weg, om vroeg in het voorjaar terug te keeren. Men vindt
hun nest, dat vijf ol zes blaauwgroene, ros gevlekte eijeren
bevat, in de doornstIuiken of in het gras.

D:E P I B P lil B. S.

De Pi epe r s, welke in het stelsel der natuurkundigen de n
IJatijnschen naam van ..4.#t4N' dragen, vertegenwoordigen onde r
de zangers de Leeuwerikken ; met andere woorden, het zijn
vogels die veel overeenkomst met de Leeuwerikken hebben, zoo
door den min of meer verlengden en weinig gekromden nagel van
hunnen achterteen en de verlengde slagpennen der tweede orde,
als door hun verblijf op den grond en door hunne kleuren.
Dit een en ander, en voornamelijk de laatstgenoemde eigen8chap, heeft ten gevolge dat zij door onkundigen veelal voor
Leeuwerikken gehouden worden, en dat zelfs vele natuurkUlldigen hun eene plaats naast dit geslacht aanwijzen. Hun
zang is zacht en eenvoudig, en zij doen hunne lokstem: "pieppiep," waaraan hun naam ontleend is, vooral bij het opvlie-
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gen hooren. Zij voeden zich met insekten en wormen, loopen
schielijk over den grond, neste1en daarop en leggen vier of vijf
gemarmerde en gevlekte eijeren. Er is weinig verschi1 t088chen
de ouden en jongen, en het zomerkleed, ofschoon fraaijer, wijkt
niet in teekening van het gewone kleed af. De soorten die in ons
werelddeel worden aangetroffen, komen aHe in Nederland voor,
op eene enke1e na, te weten de Wat e rpi epe r, Ant""" aquatiC1H, die op de hooge gebergten van Zuidelijk en Midden-Europa
den Oeverpieper vervangt en zelfs in Noord-Amerika wordt waargenomen en niet vtrhuist. Van de vijf in ons land opgemerkte
soorten broeden er drie regelmatig j van eene andere, de groote
Pieper. welke bovendien zeer zelden ten onzent voorkomt. is
dit niet bewezen; terwijl de Oeverpieper slechts op den trek
uit bet noorden tot ons komt.
De meest gemeene soort in ons land is de G ras p iep er, AlIt"ru
prate1Ui.t, gewoonlijk T i et-, Vel d- of ook Pi e p- L ee u weri k,
en in Frankrijk I a Fa rl 0 u se. genoemd. De Graspieper heeft vuj]
geel-roodachtige pooten; zijne vleugels zijn ongeveer 2t duim
lang. Het wit aan bet voor1aatste paar staartpennen vormt eene
wigvormige vlek van de lengte van den nagel van den achterteen. De vederen zijn op de bovendeelen olijfbruin ,op de onderdee1en vuil witachtig; terwijl zij aHe eene zwartbruine vlek hebben. Bij de in sommige. vooral warmere streken levende voorwer.pen zijn de tinten (raaijer, en neemt de keel eelle vaal rosroode
kleur aan. De Graspieper is verder door geheel Midden-Azie
tot in Japan verbreid en komt ook in Noord-Afrika voor. Deze
soort wordt in ons land zeer veelvuldig op weilanden, in 'geesten, moerassen, op heidevelden en ook in de duinen aangetroffen. Zij komt reeds in de maand Maart tot ons en verlaat
ons niet v66r November. Zij houdt zich over het geheel op den
grond op, maar zet zich ook dikwijls op kleine hoogten, op
hekken of zelfs op de takken van struikgewassen. Van tijd
tot tijd verneemt men hare lokstem, die als "piep-piep" klinkt.
In het voorjaar vliegt het mannetje met tusschenpoozen regt
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Daar omhoog, schiet kort daarop schielijk weder naar de laagte,
en laat gedurende dit bedrijf zijn eenvoudigèn, tamelijk zachten, maar niet onaangenamen zang hooren. Het nest dezer soort,
uit droog gras of plantenworteltjes zamengesteld, en van binnen met haren of allerlei zachte stoffen belegd, staat op den
grond, en bevat vijf of zes grijs- of geelachtig witte, met aschgraauw en grijsbruin gevlekte en gemarmerde eijeren.
De B oom pi epe r, Ant"U8 arboreu" heeft in grootte en
kleur veel overeenkomst met den Graspieper, maar de grondkleur zijner vederen is helderder en valt meer in het rosgele,
terwijl de nagel van zijnen achterteen korter en meer gekromd is.
Dit laatste kenmerk dient tevens om den Boompieper van alle
overige soorten van ons werelddeel te onderscheiden. De Boompieper komt, behalve in Europa, ook in Azie tot in Japan
en in Bengalen voor, en wordt in den winter in Noord-Afrika
aangetroffen. Hij vertoeft in Nederland van April tot September.
Zijn zang is fraaijer en aangenamer dan die der overige soorten. Hij wordt ten onzent in boschjes , op drooge gronden,
b. v. in onze grrm'provincien en langs den duinkallt, broedende
aangetroffen. Ook daardoor wijkt hij van de overige soorten af,
dat hij zich gaarne op boomen zet. Hij maakt zijn nest evenwel in het gras, het heidekruid of onder allerlei planten. ZÜn
eenige broedsel bevat vier of vijf grijs-blaauw- of roodachtige
witte eijeren, die met donkerbruine marmervlekken bedekt zijn.
De D u i n p iep er, Ant"", campeltru of rufeacena, 1a Rou sse 1 i neder Franschen, de Bra c h p iep e r der Duitschers , is
een weinig grooter dan de beide voorgaande, en valer van
kleur. Deze soort schijnt in vele landen van de oude wereld
voor te komen. Zij houdt zich in opene, kale, drooge, zandof steenachtige streken op. In ons land werd zij in de zeeduinen waargenomen, waar zij eenmaal 's jaars in het drooge gras
broedt en vier of vijf eijeren legt. Haar verblijf bij ons duurt
van April tot September.
De g r oot ePi epe r, Ant"" Rickardii, overtreft in grootte
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alle overige soorten: hij is zeven duim lang en hooger van
kleur dan de Duinpieper, van welken hij intusschen als het
ware een tegenhanger op grootere schaal is. Hij bewoont het
warme Europa, maar werd, ofschoon zeer schaars, in Balgie,
Groot· Brittanje, het noordelijke Frankrijk, Helgoland en ook
in ons land, zelfs in het jeugdig kleed, waargenomen. Men mag
hieruit afleiden dat hij ook op de duinen of de heidevelden
aan de noordelijke kusten van het Europesche vasteland broedt.
De 0 e ver p iep er, A.ntlau8 oh8curu8 of rupc8tru, is donkerder van kleur dan de overige soorten j ook is de lichte kleur
aan zijne staartpennen bruinwit, in plaats van wit, en veel minder uitgebreid dan bij de overige Piepers. Hij broedt aan de
rotsachtige kusten van noordelük Europa, trekt in October en
November door ons land en keert in Maart of Aprilllaar het
noorden terog. Men treft hem ten onzent aan langs het zeestrand, vooral aan de zeehoofden, waar hij zijn voedsel tusschen
de steenen zoekt.. Somtijds, en bepaaldelijk in het voorjaar, ontmoet men bem ook aan de binnenwateren.

DE KWIKSTAARTEN.

De Kw i kst a art en, die men onder den geslachtnaam MotaciU" vereenigt, zijn Zangers, die zich op vochtige, vooralopene
plaatsen, en meestal op den grond, ophouden, een kleinen kop
en een langen staart hebben, tamelijk hoog op de pooten zijn
en, even als de Piepel's en I.eeuwerikken, sterk verlengde binnenste slagpennen van de tweede orde hebben. Zij loopen zeer
behendig over den grond, wippen dikwijls met den staart, en
worden in ons werelddeel, in Afrika en in Azie aangetroffen.
Sommige soorten houden zich bij voorkeur op den grond
op, waar zij ook nestelen j zij zetten zich echter dikwijls op
bet riet of op kruiden, maar zelden op boomtakken. Men
herkent hen voornamelijk aan den langen, nagenoeg regten
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nagel van den achterleen. De eenige soort dezer aCdeeling, welke
in ons land wordt aangetroffen, is de gel e Kw i kst a art, Motacilla jlava, la B erg er 0 net teder Franschen, en die in Groningen
Koevinkje en geel Akkermannetje genoemd wordt. Zij
wordt door geheel Europa, in noordelijk Afrika en door geheel
Azie aangetroffen, maar levert, naar gelang der streken die z ij bewoont, eene menigte, min of meer in het oog vallende plaatselijke
verscheidenheden op, die vooral in het volkomen kleed van
elkander afwijken. Die, welke bij ons inheemsch zijn. hebben. wanneer zij in de tweede helft van April aankomen, grooten deels nog een geelgroenen kop, welke kleur echtrr weldra
eene aschgraauwe tint aanneemt; de streep hoven het oog is
gewoonlijk witachtig. Die van Midden-Europa zijn meestal
fraaijer van kleur. Bij die van Groot-Brittanje wordt de kop
nooit grijs; bij andere verspheidenheden uit de overige streken
van Europa, is de kop soms zeer donker, bij zwart aC, terwijl de
lichte oogst reep bij deze niet zelden ten eenenmale ontbreekt.
Eene geheel andere, groot ere soort, met een langerèn staart,
is daarentegen Motacillu citreola, uit Midden-Azie. die van
tijd tot tijd toevallig in Europa werd aangetroffen. Onze gele
Kwikstaart broedt meestal in weilanden en moerassen. Zijn nest
vindt men, in den regel slechts eenmaal 's jaars, op den grond
in het gras; het is uit stelen en worteltjes van gras vervaardigd. van binnen met haar, wol en plantenpluis bekgd, en
bevat vier tot zes witachtige, grijsbruin en ros gemarmerde
eijeren. Deze vogel houdt zich op den grond op; hij zit echter
ook dikwijls op allerlei kruiden, in het gras en het riet, zelfs
op palen en heggefl. Zijn zang is zeer eenvoudig.
De overige Kwikstaarten kan men B 0 0 m-k w i ks taarten noemen, omdat zij zich niet zelden op allerlei hooge voorwerpen,
zoo als hoomen, daken van huizen enz., nederzetten. Zij zijn
minder hoog op de poot en dan de Grond-Kwikstaarten; hun staart
is even wel langer, en zij kenmerken zich voornamelijk door
den korteren en sterker gekromden nagel van hunnen achterteen.
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Zij zoeken overigens, even als de Grond-Kwikstaarten , gaarne
de nabijheid van het water. In Europa worden slechts twee
soorten aangetroffe~, die ook beide in ons land voorkomen.Eene dezer is de witte Kwikstaart, Motacilla aUa, ook
A k k e r man net je, B 0 u w man n et j e en B 0 u w mee s t e rtje en door de Franschen Hochequeue of Lavandière
genoemd. Zij heeft zeven duim lengte, een zwarten bek en zwarte
pooten. In het volkomen kleed heeft zij zwarte en witte tinten en
een blaauwgrijzen rug. Bij de jongen zijn alle tinten vaal, de boveudeelen bruinachtig grijs, en op den krop ontwaart men een bruinachtig schild. Deze soort wordt in Groot-Brittanje vervangen
door een ras met eenen geheel zwarten rug, Motacilla al6a
lllgalJri8, 't welk op den trek ook eens in ons land werd
waargenomen. De witte Kwikstaart behoort ten onzent tot de
zeer gewone vogels. Hij komt veelal reeds op de helft van
Maart aan, en vertrekt eerst in October. Menigmaal ziet
men ook enkele voorwerpen overwinteren. Meestal wordt hij in
de nabijheid van het water aangetroffen, en gaarne broedt hij
in de tuinen, ook in woningen, zelfs midden in de steden,
waar men hem vaak op de daken der hnizen ziet zitten. Buiten zet hij zich veelal op dorre takken van boom en , in het
riet, of op kruiden. Doorgaans ziet men hem echter op den grond
loopen. Hij voedt zich met insekten, is niet schuw, heeft
eenen tamelijk zachten en niet onaangenamen zang, nestelt tweemaal 's jaars, onder bruggen, in holten Van lage boomen, in
spleten van muren of tegen begroeide _muren, onder steenhoopen, en onder de daken van huizen. Het nest bevat vier tot
zes, soms zelfs zeven witachtige, met grijze of roodachtig
brlline stippen en streepjes bedekte eijeren. - De tweede
soort van Boom-Kwikstaarten is de g r oot e gel e Kw i k·
staart, Motacilla 8ulplu"rea, niet zelden ook Motacilla 60anJa genoemd. Zij heeft de grootte van den witten Kwikstaart,
doet door hare kleuren aan den gelen Kwikstaart denken, en
onderscheidt zich van alle andere soorten door hare vleCl«lh-
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kleurig roodgele pooten, en door de witte kleur niet alleen
van de twee buitenparen maar ook van het derde paar harer
staartpennen. Zij wordt in onze grensprovincicn aangetroffen,
zeer schaars of liever toevallig in de overige gedeelten van ons
land. Hare levenswijze heeft veel overeenkomst met die van den
witten Kwikstaart. De eijeren hebben eenen vuil wittrn grond,
en zijn met geelgrijze marmervlekken bedekt.

DE LIJSTERS. TURD!.
De Lij st ers vormen eene uitgebreidc familie van vogels, die
zeer veel overeenkomst hebben met de Zangers, vooral met de
op den grond levende soorten: zij onderschciden zich intusschen
van deze minder door vaste kenmerken dan wel door haar gehr~l voorkomen en hare verdere eigenschappen. De meeste zijn
aanmerkelijk grooter dan de Zangers; sommige evenaren in dit
opzigt onze Tortelduif. Zij bewonen meerendeels de bosschen i
enkele houden zich echter op rotsen op. Haar voedsel bestaat
voornamelijk uit wormen, insek ten en de maskers daarvan i zij
voeden zich ook, vooral in het najaar met bezien en andere
dergelijke vruchten. De soorten dezer familie zijn in aanzienlijken getale over alle werelddeelen verbl'eid, en worden in verscheidene ondergeslachten verdeeld.
In ons land werden tot nog toe slechts negen soorten van
Lijsters waargenomen, en onder deze zijn er drie, die toevallig uit Azie naar ons verdwalen. In het overige Europa
werden, behalve deze negen soorten, nog elf andere aangetroffen;
slechts twee daarvan, de beide Rot s I ij s ter s Turdw lazatjli8
en cyaneUI, broeden in dit werelddeel. De overige negen verschijnen er slechts zeldzaam en als bij toeval: vier daarvan behooren in Azie, een illAfrika, en vier in Noord-Amerika t' huis.
Behalve deze soorten komt in Europa nog eene afwijkende soort,
[ZOI ob8curuI, voor, maar deze behoort eigenlijk tot N oord-
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Afrika en vertoont zich, voor zoo veel bekend is, niet noordelijker dan in Andaluzie.
Van de in ons land waargenomen Lijsters onderscheiden sommige zich door haren langen staart. De meest bekende daarvan
is de zwarte Lijster, 1urdulme1"Ula, die ook Meerl en in
Gelderland eu Groningen G iet 1i n g genoemd wordt. De zwarte
Lijster is' meer dan drie vierde voet lang, waarvan de staart
ruim een derde inneemt. Men kan haar zeer gemakkelijk
aan hare kleuren herkennen. Het oude mannetje is geheel zwart
en heeft een oranjegelen snavel. Ook de zeer oude wijfjes nemen
somtijds, ofschoon minder volkomen, deze kleuren aan. Gewoonlijk zijn zij echter, even als de jonge mannetjes, in het eerste
najaar bruin; hare onderdeelen, vooral de keel, zijn lichter en
prijken met overlangsche donkere strepen. De zeer jonge hebben op de bruine bovendeelen roestgele lengtevlekken , op de
rosachtige onderdeelen bruinachtige dwarsvlekken. De zwarte
Lijster wordt in het grootste gedeelte van Europa, tot op den
60 0 N. Br. aanget.roffen. Zij broedt ook in Algiers en is aldaar
een standvogel; zuidelijker dan Madera vertoont zij zich niet;
daarentegen komt zij in alle gematigde streken van Azie voor.
De zwarte Lijsters van Klèin-Azie leveren het zonderlinge verschijnsel op, dat haar duimvleugeItje van onderen met eene
soort van hoornachtige sporen gewapend is. In ons land behoort
de zwarte Lijster tot de zeer algemeene vogels, die overal wordt
aangetroffen waar hout groeit. Zij houdt zich gaarne in de
nabijheid der woningen op, en nestelt uI Cs in onze stadstuinen.
Behalve de bij ons broedende, van welke vele ouden hier overwinleren, komen er op den najaar~trek nog vele andere uit het
noordoosten door ons land. De zwarte Lijster is een schuwe en
onrustige vogel. Haar zang is fluitend eu aangenaam: er is,
als 't ware, iets weemoedigs in gelegen. Zij begint reeds vroeg
in het jaar te nestelen, in den regel in Maart, somtijds
zelfs nog vroeger. Zij maakt jaarlijks twee broedsels, en indien
een daarvan verongelukt, zelCs drie. Men vindt het nest veelal
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op manl!hoogte I dikwijls hooger en somtijds lager, in struiken
en heesters, in het hakhout, op boomen, op begroeide muren,
in houtstapels, of zelfs in boomholten of rotsspleten. Het is
komvormig, groot en bestaat uit mos, bladeren, stelen en worteltjes van planten, door vochtige aarde aaneengevoegd. De
eijeren, gewoonlijk vier of vijf in getal, zijn bleek blaauw
groenachtig, met kaneelbruin geschakeerd. - De tweede inheemsche soort met een langen staart is de Bef I ij s ter, T.,-dtu 101'qfl,at'U8, die ook onder de Hol1andsche benamingen van Dom in é,
K r a n s - en K rin g lij s ter, K r a a g -, B erg - en Rin g mee rl
bekend is. Zij is een weinig grooter dan de zwarte Lijster, en
zwart van kleur, met een breed wit schild aan den krop. De Beflijster broedt jn sommige bergachtige streken; o. a. komt zij in he'
Karpatische en Beijersche gebergte, en in de Loffoden veelvuldig voor, maar in de meeste overige streken behoort. zij tot
de zeldzame vogels. Dit is ook in ons land het geval, waar
z ij alleen bij toeval broedt en zelfs slechts van tijd tot tijd op
den trek wordt ,,'aargenomen. Haar fluitende zang doet aan
dien van den Zanglijster denken; hij is echter krachtiger. Zij
plaatst haar groot nest Jaag op de boomen, bij voorkeur op
sparreboomen, ook onder de daken van hutten of zelfs op den
grond. Het is van binnen met gras belegd, en bevat drie of
vier eijeren, welke eenige overeenkomst met die van de zwarte
Lijster hebben. - Eene derde soort met een langen staart,
Turdu8 r#ficollu, is uit Azic afkomstig, van waar zij van tijd
tot tijd naar ons werelddeel verdwaalt. Eene enkele maal werd
zij ook in ons land aangetroffen. Zij heeft nagenoeg de grootte
van den Beflijster en is olijfbruinachtig grijs; aan de borst en
den buik is zij witachtig, aan de keel, de wenkbraauwell, den
krop en aan de binnenvlaggen der staartpennen roestrood.
Bij de overige soorten is de staart naar evenredigheid korter dan bij de reeds genoemde. De grootste van deze en in het
algemeen van alle Europesche Lijsters is de g r oot e Lij st er,
Tu,d'U8 f1ucif1or'U8, die bij Haarlem dub bel e g r a a uwe Lij 8-
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ter en in Groningen zw art e Lij s ter genoemd wordt. Zij heeft
gele poot.en; hare bovendeelen zijn grijsachtig olijfkleurig, de
onderdeelen rosachtig witgeel met donkerbruine vlekken, die
aan de keel de gedaante van lengtestrepen hebben, maar verder
naar achteren driehoekig of dwars eirond zijn. Zij wordt door geheel Europa tot bij den Poolcirkel aangetroffen, en broedt het liefst
in groote sparrebosschen. In ons land komt zij in den regel slechts
op den trek en wel zeldzaam voor; een paar malen werd zij echter
in de provincie Groningen broedende waargenomen. Zij voedt zich
zeer gaarne met jeneverbeziën en mispels. - De Kr a m s v 0 gel,
PwrdfU pilaru, die veelal ook Vel dj a k k er, nabij Haarlem
Kam I ij ster en in Groningen dub bel e Lijs ter genoemd
wordt, is omstreeks zoo groot als de zwarte I.ijster; hij heeft
zwarte pooten en een bruinen, aan de achterzijde roodachtig gelen
bek; zijn bovenkop, nek, oOl"lltreek en stuit zijn graauw, de mantel
en vleugel vederen zwartachtig roodbruin; de keel, krop en zijden
van den romp roestgeel , met zwarte vlekken; de overige onderdeelen wit, de slag- en staartpennen zwart of bruinzwart. De
Kramsvogel nestelt, behalve in Siberie, in het Noordoostelijke
Europa tot in Silezie en westwaarts zelfs eene enkele maal tot
in Oldenburg, MUl18terland en de provincie Groningen. De
overige streken van ons land bezoekt hij op den trek, veelal
laat in het jaar. Hij komt alsdan zeer menigvuldig voor; dikwijls ziet men hem, in groote vlugten vereenigd, op de weilanden of velden rondzwerven. Wanneer de sneeuw hoog ligt,
komt hij tot in de stads tuinen , om op allerlei beziën te azen.
De weinige fluitende toonen van zijnen zang zijn met allerlei
babbelende, schorre en steunende klanken vermengd. Hij maakt
zijn nest op boomen. verdedigt het kloekmoedig en verjaagt de
aanvallers, door zijne uitwerpsels met groote juistheid in hun gezigt
te schieten. - De Za n g I ij s ter. TurdUl fllNlictu, nabij Haarlem graauwe Lijster en Graauwtje genoemd, heeft nagenoeg
de grootte van eene Spreeuw; haar staart is evenwel naar evenredigheid langer. Hare bovendeelen zijn olijfkleurig, hare onderdeelen
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meerendeels rosgeel, met zwarte vlekken. De Zanglijster wordt in
de bosschen der meeste Europesche rijken aangetroffen. Zij broedt
ook in ons land vrij algemeen, maar niet in aanzienlijken getale j
daarentegen vertoont zij zich hier in groote menigte op den
trek. Zij heeft een zeer aangenamen ,tluitenden zang. Men vind~
haar nesi op hoomen, meestal op vijf of zes voet hoogte,
somtijds ook hooger. Het is napvormig I maar diep, van stelen
of worteltjes van planten gemaakt I heeft dunne wanden, en
onderscheidt zich van alle andere nesten door zijne eigenaardige inwendige bekleeding, uit eene grijsachtige stof ~taande I
welke uit fijne, met speeksel zamengekleede stukjes vermolmd hout
gevormd is. De eijeren, drie tot zes in getal, zijn glanzig zeegroen, met zwart bruine stippen, somtijds ook met graauwe of
licht roodbruine vlekken. Deze soort wordt, even als de zwarte
J~ijster I om haren fraaijen zang, veelal in kooijen geplaatst. De Kop e r wie k I Turdtu iliacU8, die in Groningen ook Sc h a ten 0 ra nj e I ij st e r genoemd wordt, heeft nagenoeg de grootte
en kleur van de Za.nglijster; hare oorstreek is echter bruin j
de vlekken harer onderdeelen zijn langwerpig, en zij onderscheidt zich van alle overige soorten door de roestroode kleur
der onderdekvederen van hare vleugels en der zijden van haren
romp. De Koperwiek houdt haar zomerverblijf in het hooge
noorden van Europa en Azie; evenwel heeft men ook enkele
paren tot aan de zuidelijke oevers der Oostzee I in Galicie en
ten onzent in de provincie Groningen broedende aangetroffen.
Op den trek vertoont zij zich echter in grooten getale in de
overige gedeelten van Europa en ook in ons land. Haar
zang is zacht, maar veel minder fluitend en minder aangenaam
dan die van de Zanglijster. In den broedtijd houdt zij zich bij
voorkeur in eiken- of berkenboschjes of in struiken op, en
maakt aldaar haar nest, uit gras, digt bij of tot op zes voet
hoogte van den grond. De eijerCll, vier tot zes in getal, zijn
blaauwachtig groen met roestkleurige vlekken. - De val e
Lij s ter, 1.'urdua pallen8, die Oostelijk Azie bewoont, som-
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tijds op den trek naar Europa verdwaalt en zelfs in ons land
gevangen werd, is een weinig grooter dan de Zanglijster j op
hare onderdeelen vertoonen zich geene vlekken; zij heeft eene
witte streep boven de oogen, en in het volmaakte kleed zijn haar
kop en hals donkergraauw. - Bene andere soort uit diezelfde
streken, de S i b er i s c heL ij st er, Tu,.dua 8wi,.;'CU8, die somtijds ook tot óns verdwaalt, is, in het volkomen kleed, geheel blaauwachtig leikleurig, en heeft alsdan eene lange witte
streep boven het oog. De bovendeelen der jonge vogels zijn
olijtbruin; hunne onderdeelen wit en roestgeel , met bruinachtige
vlekken, die op de borst deu vorm van eene halve maan hebben.

DE WIELEW AIAEN. ORIOLI.
Ons werelddeel wordt slechts door ééne soort van dit geslacht,
de Wie 1e w a a I, ONolua galó14la, bewoond. Men geeft aan
deae vogels veelal eene plaats naast de Lijsters, ofschoon zij
meer overeenkom~t met de Paradijsvogels en bij gevolg ook
met de Kraaivogels schijnen te hebben. De Wielewaal heeft
ongeveet' de grootte eener Lijster j zijn bek is echter veel krachtiger; zijne pooten zijn korier , en hij ondersc~eidt zich van
alle inheem;che vogels door zijne kleuren. Het oude mannetje
is hoog citroengeel, maar de teugels, de bovenzijde der vleugels en de staartpennen zijn zwart, met de volgende uitzonderingen: de onderdekvederen en de achterhelft der buitenste groote vleugeldekvederen benevens het laatste derde
of vierde gedeelte der staartpennen, zijn geel, terwijl de
slagpennen aan haar einde eenigermate witgeel zijn gezoomd.
Het oog is bloedrood. Bij de jongen is de grondkleur der
bovendeelen geelgroen, 't welk echter op de vleugels en den
staart naar het zwarte overhelt; de onderdeel en vertoon en
smalle zwartachtige overlangsche vlekken op een witten grond,
die evenwel op de zijden en onder deu staart tot het gele
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overgaat; de oogen zijn roodachtig zwart. Het wijfje verandert bij het aannemen van haar volkomen kleed in den
regel weinig; sommige wijfjes worden echter veel fraaijer van
kleur en leggen zelfs, ofschoon niet volkomen, het kleed
der oude mannetjes aan. De Wielewaal wordt in de gematigde
en warme streken van Europa, in Noord-Afrika en Klein-Azie
tot Mesopotamie • maar nergens in groaten getale. aangetroffen.
Hij komt insgelijks overal in ons land voor, waar hout en
hooge boomcn staan. ook in groote tuinen. De sparrebosschen worden evenwel door hem vermeden. Hij vertoeft bij
ons van de eerste helft van Mei tot half Augustus. Het is
een voorzigtige vogel. die zich bij voorkeur in het hooge geboomte ophoudt. HÜ verraadt zijne aanwezigheid terstond, zoowel door zijn luiden, iluitenden. hoewel korllen zang. als door
zijne onaang~ame. knarsende lokst.em. Zijn voedsel bestaat uit
beziën en allerlei andere vruohteu, en hij houdt bijzonder veel
van kersen. Niettemin brengt hij zijne jongen met insekten
groot. Hij bouwt zijn fraai halfkogelvormig nest. soms dertig
voet boven den grond, uit alle bestallddeelen die onder -zijn
bereik komen, b. v. mos, gras. bladeren, boomschors; zelfs vlecht
hij daarin hout- of papierkrulleu en maakt het stevig tusschen
boomtakken vast. Zijne vit'r of vijf eijeren zijn glaazig wit,
me' zwarte of roodbruinachtige vlekjes.

DE VLIEGENVANGERS. MUSCICAPA E.
De V 1i e g e 11 van g er IJ , die den algemeenen naam van Mttlcicapa dragen, vormen eene buitengewoon talrijkefamilie inaekten-etende vogels. Zij ondersoheiden zich voornamelijk door
eenen afgeplatten. van voren ingekerfden en in een scherpen
haak uitloopenden snavel, die aan den wortel vaD borstels voorzien is; door korte pooten, en tamelijk lange, min of meer puntige vleugels. Onze Europesohe soorten herinneren door hare
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grootte en gestalte eenigzins aan de Grasmu88chen, en hebben
een korten snavel en een middelmatigen ataart, die aan het
einde nagenot'g regt ia.
De gewone BOOrt, de G r a a uwe V li e gen van g er, Mw.ctcGpG grUoUJ, bij Haarlem K era e n pik k e r t je, in Gelder land
P laa tvi nk en in Groningen Muggen sna p per genoemd,
heelt ruim vijf duim lengte, en is gemakkelijk van de overige aoorten te onderacheiden door hare grootte en door de eenvoudige
tinten harer vederen, die bij beide seksen en in elken leeftijd
onveranderd blijven. De bovendeelen zijn grijsachtig bruin, de
onderdeelen wit, aan de zijden roaachtig lichtbruin, en van hier
tot op de keel van li~tbruine, smalle, overlangsche vlekken
voorzien. Deze BOOrt is in geheel Europa eu ook iu ons land
iuheemtfCh; zij komt in het noorden tot Archangel, iu hllt zuiden
tot in Klein-Azie voor, en verLoont zich in Afrika zelfa tot in
N ubie. Bij ons komt zij in het einde van Á}!ril aan en vertoeft
~ot het einde van Augustus. Men vindt haar overal, waar boomen
zijn, tot in de stadstuineu. Hare lokatem is scher}!; haar zang
eenvoudig en zacht. Zij maakt jaarlijks slechts één broedsel,
en bouwt haar eenvoudig, halfkogelvormig , uit moa en plantenworteltjes zamengesteld en van binnen met haren, vederen
en wol belegd nest, zes tot twintig voet van den grond, op
takken of in holten van boomlltammen, tegen bemoste muren,
of in het latwerk van schuttingen voor vruchtboomen enz.
Zij legt vier of vijf blaauwgroenachtig witte eijeren, die lichte
roeatbruine vlekken vertoonen, en "aan het stom}J6 einde kransvormig gemarmerd zijn.
De tweede inheemsche soort is de Zw art g r a a uwe V li egenvanger, M1Idcicapa atricapilla; zij is een weinig kleiner
dan de gewone soort. De ouden zijn zwart; de onderdeelen,
eene dek aan het voorhoofd, en veracheidene vlekken op de
vleoge1a zijn evenwel wit gekleurd. Bij de jongen wordt het
zwart door grijsbruin vervangen. Deze aoort bewoont geheel
Ea.ropa, maar behoort op vele plaatsen tot de zeldzame vogels,
6
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zoo zij 80ms niet geheel ontbreekt; in andere streken komt zij
daarentegen zeer veelvuldig voor. 111 ons land werd zij tot nog toe
slechts op den trek waargenomeu. Haar zang is kort, maar zacht
en' aangellaam , en doet aan dien van den Gekraagden Roodstaart
denken. Deze soort houdt zich op hoomen, vooral in beuken-,
eiken- of tlSschenbosschen op. In hare wijze van nestelen heeft
zij eenige overeenkomst met den Graauwen Vliegenvanger. De
vijf of zes eijeren, die. zij legt, zijn bleek groenachtig.
De derde inheemsche soort is de Wit g e h a Is d e V 1i e ge n- .
van ge r, M1t8cicapa collarU ; deze heeft zoo veel overeenkomst
met den Zwartgraauwen Vliegenvanger, dat zij, behalve in het
volkomen kleed ('t welk men aan de breede witte nekkraag
herkent), slechts bij eene naauwkeurige vergelijking daarvan
kan worden onderscheiden; de punten van vel'1lchil tusschen beide
soorten zijn, dat de vleugels van den witgehalsden , en vooral
. de "pits daarvan, een weinig langer zijn dan die van den Zwartgraauwen Vliegenvanger, en dat de tweede slagpen van de laatet
genoemde soort langer of even lang is al8 de vijfde, terwijl zij
bij de eerstgenoemde korter is. Deze 800rt bezoekt het hooge
noorden niet; men treft haar nooit in Scandinavie, maar wel in
Schotland, aan, waar zij ook broedt. In Hongarije, in Silezie,
in Oostenrijk is zij algemeen. Bij ons behoort zij onder de
zeldzame vogels; intul.lschen het>ft men haar verscheideDe malen,
eens zelfs in een stadstuin te Amsterdam, een ander maal in den
kruidentuin te Groningen, broedende aangetroffen. Hare zeden
en wijze van nestelen hebben zeer veel overeenkomst met die van
den Zwartgraauwen Vliegenvanger; de eijeren van beide soorten
gelijken mede veel op elkander.
De Yierde Europesche soort, M1t8cicapa parva, die het gematigde en warme Oostelijke Europa tot Pommem en zelfs het
Thoringer woud bewoont, werd tot heden nog niet in ons land
opgemerkt, ofschoon zij tot de op Helgoland gevangene vogels
behoort. Hare kien ren herinneren aan die van het Roodborstje.
Overigens is zij de kleinste soort van ons werelddeel.
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DE PESTVOGELS.
De P est V 0 gels, van welke men slechts eenige soorten kent
en die het geslacht .4Nr.pelu vormen, staan· in vele opzigten op
zioh zelve. De meeste overeenkomst hebben zij ~ met de Vliegenvangers. In ons werelddeel bezit men slechts eene soort,
.4.mpew.. 0(1,.,../4, gewoonlijk P est v 0 gel, maar ook S nee uwvogel, Wijnstaart, Zijdestaart, Beemer, Zwarteman tel en in Groningen Lak v 0 gel gelloemd. Zij heeft acht
duim lengte j haar bek is kort, tamelijk breed aan den wartel
en van voren een weinig haakvormig; de kop is groot; de vleugels zjjn tamelijk pnntig, de staart is middelmatig en flaauw
afgerond; de pooten zijn zeer kort; de vederen zacht, en de
kleine slagpennen hebben, behalve bij de jongen, alle een klein,
hard en vermiljoenrood bladachtig aanhangsel. Voor het overige
neemt men weinig oC geen verschil bij heo waar naar gelang
van leeftijd, sekse of jaargetijde. De hooCdkleur van den Pestvogel ia een fraai maar zeer zacht roodbruinachtig grijs; de
bovendekvederen van den staart zijn zilvergrijs, de onderdekvederen roodbruin. De tengels, keel, slag- en staartpennen zijn
zwart, maar de kleine slagpennen hebben eenen witten, de groote
slagpenllen en de staartpennen eenen gelen eind zoom. Deze
vogel bewoont de koude streken van Noord ·Amerika, Siberie
en Soandinavie tot op den 58° N. Br. Evenwel broeden enkele
paren somtijds zuidelijker, zelfs in Pruissen, Silezie en W urtemberg. De overige landen van ons werelddeel worden door
hem ellkel bezocht gednrende zijne verhujzingen, die intusschf.n
slech~ in sommige jaren plaats hebben, waarschijnlijk ten gevolge van gebrek aan voedsel of vau te groote voortteling. Door
deze onregelmatige verschijning werd hij, in vroegere eeuwen,
voor een voorbode der pest gehouden, waardoor hij den naam
van Pestvogel verkreeg. Zijn voedsel bestaat, gedurende den
zomer, uit insekten, die ,hij, op de wijze der Vliegenvangers,
6*
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op eenen vrijen iak zittende, beloert en vervolgens in de
vlugt vangt; later in het jaar en gedurende den winter voedt
hij zich met allerlei beziën. Hij heeft een zachien, &angenamen
zang. Daar hij zich in eenzame, meestal geheel onbewoonde
streken ophoudt, is hij volsirekt niet schuw, zelfs wanneer
hij zich op den trek bij ons vertoont. In den gevangen staat
is hij zeer mak. Hij broedt in groote sparrebosschen. Men vindt
zijn nest, ter manshoogte, op afg6lOtte boomstronken; het is
halfkogelvormig , en uit g1'88, vederen en hare~ vervaardigd.
Zijne eijeren, zes of zeven in getal, zijn blaauwachtig wit,
en met zwarte vlekjes en streepjes versierd.

DE KLAAUWIEREN.
De Klas u 11' ier e n behooren in de oude wereld en in NoordAmerika te huis. De meesten hebben ongeveer de grootte van
de Leeuwerikken , maar hun staart is langer en in den regel
min of meer afgerond. Men kan hen beschouwen als de Roofvogels onder de kleine vogels, hetgeen ook hun bek bewijst,
die krachtig, van voren haakvormig en aan weêrszijden van
eene insnede en een tandvormig uitsteeksel voorzien is. De
bek is eveu lang of korter dan de kop, die door zijne grootte
in het oog valt. De pooten zijn stevig, de vleugels middelmatig en min of meer afgerond. De Klaauwieren zijn stoute
en moordzuchtige vogels, die onbegrijpelijk veel eten, maar
doorgaans veel meer dieren dooden dan zij tot hun onderhoud
Doodig hebben. Eene Afrikaansche soort werd, om deze eigenschap, door onze voorvaderen aall de Kaap de Goede Hoop
"Fiskaal" genoemd. Hun voedsel bestaat uit allerlei groote
insekten, maar de krachtige soorten vangen ook Muizen,
Spitsmuizen of kleine vogels. Velen hebben de zonderlinge
gewoonte, den gemaakten buit aan doornen te hangen of
tusschen takjes van struiken te klemmen, en hem dan eerst to
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verslinden, of hem op die wijze voor 's hands te bewaren, ten
einde hem later te knnnen opeten. De Klaauwieren hebben
eenen luiden, maar heeschen 10k toon j de zang, dien zij in het
voorjaar doen hooren, is echter bij sommige soorten aallgenaam
en veelal van andere vogels nagebootst. De Klaauwieren leven
in met hout begroeide plaatsen, en nestelen op boomen en
struiken j zij leggen drie of vier gevlekte eijeren. In ons land
werden tot op dit oogenblik slechts drie soorten van Kluuwieren opgemerkt j het is echter niet onwaa1'8chijnlijk, dat
eene vierde soort, Lani," minor, die in Midden-Europa tot
in het Munsterl:lche en België waargenomen werd, soms naar
Nederland afdwaalt. Deze soort heert overeenkomst met onzen
Klapekster, maar zij is kleiner, heert eenen korteren staart
en een zwart voorhoofd.
De grootste onzer inheemsche en in het algemeen der Europesche soorten is de K I a pek s ter, Lani., tJ~CfI,1Jitor. Hij
draagt ten onzent, behalve dezen, nog eene menigte an~re
namen; b. v. dien van Wachter, Blaauwen Klaauwier,
Negendooder, Waldheer, Tuinekster, Vinkenbijter en in Groningen dien van G l' aa U 'of enD oor n dra a ij er,
B I a aow enT u i n val k en Kie i n en Val k. Onze valkenie.ren
eindelijk noemen hem H a n d wel' k. Deze soort heert de grootte
VBn eene zwarte Lijster, maar zij is ranker en haar 8taart is
meer argerond en een weinig langer. Hare onderdeelen zijn
wit; de bovendeelen blaauwaehtig grijs; de vleugels en staart
zijn daarentegen zwart, behalve de einden der slag- en staartpennen, die wit zijn. Bij de jongen en bij de oude wijfjes
zijn de tinten minder zuiver, en vertoonen de onderdt'lelen
golvende zwartachtige dwarslijnen. Bek en pooten zijn zwart,
bij de jongen naar het grijze overhellende. Het oog is zwartbruin. De Klapekster bewoont nagenoeg geheel Europa, komt
in Azie tot Mesopotamie voor, en trekt iu den winter tot in
Noord-Afrika. Hij behoort evenwel tot die vogelsoorten, die
nergens in grooten getale worden aangetroft'en. In Groningen,
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Gelderland en Noord-Brabant werd hij broedende, in de overige
provincien van ons rijk slechts zeer zelden waargenomen, en
wel in het najaar, wanneer deze vogels gewoonlijk rondzwerven.
Sommige overwinteren bij ons j de meesten verhuizen echter.
De Klapekster houdt zijn verblijf in bosschen, en elk paar
kiest gedurende den paar- en broedtijd een uitgebreid jagtdistrict, waarin zij huns gelijken niet dulden. Het is een
schuwe, voorzigtige en stoute vogel, die zich voornamelijk met
groote torren, sprinkhanen, muizen, hagedissen en slangen
voedt, en zich ook van kleine vogels tracht meester te maken t
wanneer deze eenig letsel hebben of in strikken of netten
gevangen zitten. Zijn groot, uit mos, heidekruid en plantenstelen vervaardigd, van binnen met haren belegd nest, plaatst
hij op hooge boom en , dikwijls digt bij hunnen top. Het bent
vijf tot zeven vuilwitte, vaalolijfbruin of grijs gevlekte en
gestipte eijeren. De Klapekster speelt bij de valkerij, &00818
die door onze valkeniers bedreven wordt, eene groote rol. In
den gevangen staat wordt hij zeer tam; men voedt hem alsdan met
vleesch I dat hij in eene ongelooflijk groote hoeveelheid verslindt.
De tweede onzf'!1' inheemsche soorten is de R 0 0 d kop P i ge
Klaauwier, Laniu8 rofU8. Zij heeft de grootte van een
Kuif-leeuwerik cn is derhalve krachtiger en kloeker dan de
gewone Leeuwerik. De ouden zijn zeer kennelijk aan de kleuren,
vooral aan hunne bruinroode kruin en achterhals. De onderdeelen van dezen vogel, de stuit en schoudervederen zijn wit,
de overige bovendeelen zwart. De jonge vogels zijn van boven
bruin-graauw I van onderen grijsachtig wit, terwijl hunne vederen halvemaanvormige dwarsvlekken ·vertoonen. De Roodkoppige Klaauwier wordt in het gematigde en warme gedeelte van
Europa, in Klein-Azie en Noord-Afrika aangetroffen: intusachen
is hij in sommige streken vrij algemeen, in andere dezer daarentegen zeldzaam of komt er in 't geheel niet voor. In ons land
werd hij slechts zeer enkele malen I alleen in Noord-Brabant
en Gelderland. en wel broedende, aangetroft'en. Hij vertoeft
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bij ons van April tot September en bewoont bij voorkeur
bosehzoomen, heggen en boomgaarden; hij houdt zich minder
in hoog geboomte op dan de Klapekster. Hij nestelt op boomen en legt vijf of zes groenachtig witte eijeren, waarop zich
blaauw-graauwe stipjes en, meestal alleen aan het dikke einde,
olijfbruine vlekken ver~oonen.
De derde inheelD8che 9OI)rt is de G r a a uwe Kl a a u wie r,
w .... eoU.rw, die ook Schahakster en Negendooder,
en in Groningen Bruine Doorndraaijer, Klcine Valk,
Roode Tuinvalk en Vinkenbijter genoemd wordt. Zij
is een weinig kleiner dan de voorgaande soort, en niet veel
grooter dan een gewone I~eeuwerik. Zij onderscheidt zich van
den Roodkoppigen Klaauwier door het gemis van eenen witten
spiegel aan de groote slagpennen. Het oudc mannetje is zeer
fraai gekleurd. De bovenkop met den nek en de stuit zijn
uchgraanw, de mantel is roodbruin, de slag- e.n staartpennen
zijn grootendeela zwart, even als eene streep die door de oogen
loopt, de onderdeelen zijn licht r08tSkleurig. De jongen en het
oude wijfje zijn daarentegen van boven roestkleurig, van onduen witachtig, terwijl de meeste vederen halvemaanvormige
zwartachtige dwarsvlekken hebben. Deze soort is veel algemeen er
en verder verbreid dan de overige Europesche soorten. Zij bewoont, behalve Ijsland en I~apland, geheel Europa, een groot
gedeelte van Afrika, alsmede Klein-Azie. In ons land vindt
men haar in drooge streken, in de grensprovincien en langs
den duinkant, op boomen en doornstruiken, vooral aan de
bosehzoomen; ook in groote boomgaarden. Zij komt in April
aan en vertrekt weder in September. Haar voedsel bestaat
voornamelijk in allerlei insekten; de bijen vangt zij" zelts bij
de konen weg. Zij doodt de jonge vogels, op welker hersenen
lij vooral zeer verlekkerd is. Haar zang is IlBIJgenaam en zij
bootst allerlei geluiden, zelfs het blaffen der honden, na. Zij bouwt
haar hBlfkogelvormig. uit mos, stelen en worteltjes van kruiden
yenaardigd en van binnen met haar en wol belegd nest, op
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struiken of in boomen tot eene hoogte VIn acht .,oet ),0"80
den grond. Hare eijerflD, vijf of zeven in getal, zijn roodgeel ..
of groenachtig wit, en vertooaen grijze en bruine .,lekken,
die aan het dikke einde in een krans zamen1oopen.

DE MEEZEN.
De Mee Pl e n zijn kleine vogels met achte en l088e vederen, een
korten, priemachtig kegelvormigen , veelal regten snavel, die aan
den wortel met vedertjes overdekt is; met middelmatige, afgeronde vleugels en tamelijk krachtige pooten._Zij hOllden Bich in
het hout, sommige- in of bU het riet op, klauteren behendig en
in alle rigtingeu, eten insekten, de masken en eijeren daarvan,
maar ook allerlei zaden, en zijn, vooral voor de boomgaarden ~
zeer nuttige dieren. Zij zwervcm in het najaar, dikwijls in
groote troepen vereenigd, rond, en keeren vroeg in het jaar
naar hare broedplaatsen terug. De meeste nestelen in boomholten; andere maken een vrij en zeer \unstmatig nest. Hare
eijeren zijn talrijk, maar klein, en gewoonlijk wit, met rood·
bruine stipjes en vlekken. Deze vogels worden in AUltralie
en Zuid-Amt'rika niet gevonden. In ons land telt men zeven
soorten van Meezen , die er ook alle broeden.
De grootst.e soort is deK 0 olm e es, PartU m4jfN'. Zij
wordt veelal eenvoudig Mees genoemd; bij Haarlem noemt
men haar ook Plakker, en in Gelderland Bijmees. Ofschoon
de grootste vau alle inheemsche soorten van Meezen , is zij
kleiner en nnker dan de MUlch, en zeer kennelijk aan hare
kleuren. De kop en eene, bij het mannetje breede, bij het
wijfje smalle overlangsche middenstreep aan de borst. en den
buik zijn zwart j de wangen zijn daarentegen wit en de onder-deelen en bovennek matgeel i de mantel is groengeel en de
algemeene kleur van achterrug , vleugels m staart is blaauw·
achtig grijs. De jongen zjjn daauwer van kleur dan de ouden.
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De Koolmees bewoont geheel EuNpB tot aan den' pooloirkeI.
Zij is door ODS geheele land verbreid, maar broedt ia de zeepro9Ïncien slechts sehaa1'8. In den ~werftijd merkt men ze oTeral
in menigte op. Iedereen keil. haar heldere lokstem en korten
zang. Zij eet, behalve insekten, allerlei zaden, de pitten van
bezien en andere vruchten, zelfs granen, en valt in den gevangen staat dikwijls hare stamgenoo&en of andere vogels aan,
en pikt hun den schedel open, om er de hersenen uit· te
eten. Zij maakt haar nest in boom holten , or hoog hoven of
laag bij den -grond. Het ÎB zamengesteld uit worteltjes en
stelen vm kruiden en uit mos, met veel vederen of haren belegd. en bevn bij het eerste broedsel soms tot veertien. bij het
tweede 1I1et zelden tot acht witte, roestkleurig gestipte eijeren.
De Pimpel., PIINU tloerwlnu, ook Pimpelmees en in
Gronmgen B I a a uw mee sj e genoemd, is niet grooter dan een
Sijsje., en herinnert in hare kleunerdeeling aan de Koolmees;
de bovenkop is echter wit met eent'lichtblaauwe kruin; de nekkraag en baikstreep zijn Ilwariblaanw, de nek .is blaanwachtig
wit, de geàeele rug groen. en de vlengels en staart zijn meer
blaauw dan graauw. De Pimpel wordt in gehel'!l EuroPl en
ook bij ons, het geheele jRar door, zoowel broedende als
wenende aangetroffen. Yen ziet haar zelfs in om',e tuinen en
op de hoomen middenin onze steden. Zij heeft, wat hare wijze
van nmelen en het voorkomen harer eijeren betreft. de grootste
overeenkomst met de Koolmees; evenwel zijn hare eijeren kleiner.
De Zwa rtk 0 pm e es, Par1t8 palU8t,.û, ook K()1'8 tj e Kau,
in Noord-Brabant Ossenkopje, in Gelderland Zwartkopp i ~ e Bij mee s genoemd, heeft de grootte van de Pi mpel; haar
boyenkop tot aan den rug en eene vlek op de ket'l ~ijn daarentegen
zwart; de oTerige b()vendeelen zijn gf'Jelbruin en de zij den van den
kop eo de onder~elcn wit, welke kleur echter van den krop achterwaarta tot het geelbruine en op de zijden van den romp in het
vaal rosse overgaat. De Zwartkopmees bewoont geheel EurOpa: in
lIommige streken, b. v. in de gebergten van Bavoye en in Scan-
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dinavie, wijkt zij evenwel een weinig in kleur en ook in grootte
van de overige af, en vormt derhalve in die streken e6Dige
plaa~elijke verscheidenheden. De Zwartkop-mees is, even als de
Pimpel, als broed- en zwerfvogel door ons geheele land ver-breid, maar zij is veel minder talrijk dan de laatstgenoemde.
Zij heeft een korten en zachten , maar afwiseelenden en aangenamen zang. Men vindt haar nest in boomholten , tot op
vier voet boven den grond. De acht tot twaalf eijeren, die zij
legt, hebben veel overeenkomst met die van de Pimpel.
De K u iCm e es, Paru8 cri8tatfU, is van gelijke grootte als
de Zwartkopmees, en doet ook in het algemeen door hare
kleuren aan deze soort denken; zij onderscheidt zich echter
op het eerste gezigt niet alleen van deze. maar ook van alle
overige Boorten door de zwarte, witgerande vederen van haren
bovenkop , die op het achterhoofd aanmerkelijk verlengd zijn
en eene soort van punt,ige kuif vormen. De zwarte keel vlek
is groot. De zijden van kop en bals zijn wit, en de oorsireek
is van achteren met zwart omzoomd. De Kuifmeea wordt in
de uitgestrekte bosschen van een groot deel van Europa aangetroffen. In ons land werd zij alleen in Gelderland en in
sommige streken van Groningen, maar nog nooit in de overige
provincien waargenomen. Zij bowoont voornamelijk sparreboasohen, en voedt zich, behalve met insekten, met allerlei zaden.
vooral die van den non en brandnetels. Hare wijze van nestelen
en het uiterlijke van hare eijeren verschillen weinig van die
der Zwartkop-mees.
De Zwarte Mees, Paru.r atftr, die in Gelderland zwarte
Bij mee s genoemd wordt, is een weinig kleiner dan de Zwartkop-mees en de kleinste van alle inheemsche soorten. Haar
kop is zwart, maar de wangen en eene groote vlek op den
nek zijn wit. De overige hovendeelel1 zijn zwartachtig hlaauwgrijs, op de vleugels en den staart in het zwartbruine vallende.
De overige onderdeelen zijn wit, op de zijden van den romp
naar het bruine overhellende. De zwarte Mees wordt in Midden-

JlB .BEZIN.

91

Europa, in 8candmavie tot den 65° N. breedte aangetroffen.
In ons land broedt zij, ofschoon in kleinen getale, in de
sparrebosschen van Gelderland, en waarschijnlijk ook somtijds in de boutrijke duinstreken van Noord-Holland. In den
zwerftijd wordt zij alleen in de bosschen der meeste streken
van ons land aangetroffen. Zij heeft, wat voedsel, zang en eijeren
betreft, veel overeenkomst met den Pimpel, maar maakt haar
nest digt bij den grond, hetzij in boomholten , in spleten van
rotl'en of muren, onder boomwortels, in holligheden van den
grond en zeUs in de oude holen van muizen, mollen of bnnzingen.
De Staartmees, PaNU cautlattu, ook Langstaart je,
bij Haarlem Pijlstaart je en Doodllhoofdje, in Groningen IJs beer en Moessien genoemd, wijkt in alle opzigten van de overige Meezen af, vooral door haren buitengewoon korten snavel en baren langen, trapsgewijze uitloopenden
lltaart, die meer dan de helft der geheele lengte van den
vogel inneemt. Deze lengte bedraagt vijf en een hal ven duim.
Zij heeft hooggele, bij de jongen lichtroode oogkringen, terwijl het oog zelf donkerbruin is. Bij de ouden zijn de kop
en de onderdeelen wit, op de onderdekvederen van den staart
in bet donkerpurper overgaande. De rug is in bet midden
zwart, maar op de zijden en naar achteren met purperachtig
bruinrosse tinten gemengd. De vlengels zijn zwartbruin: de
staartpennen zwart, maar de vier buitenparen min of meer wit.
Bij de jongen zijn de zijden van den kop, den nek en rog
bruin. De Staartmees wordt in Europa, tot den 68° N. breedte,
en ook in ons land. vrij algC:lmeen aangetroffen. Zij broedt
zelfs in onze tuinen, en zwerft na den broedtijd en gedurende
het koude jaargetijde in kleine troepen rond. Zij verraadt hare
aanwezigheid door hare scherpe lokstem. Haar fraai en groot
nest boowt zij op boomen digt bij den stam, hoog of laag;
IIOms ook in doornstruiken. Het is bolvormig of eirond, van
boven van eene zijdelingsche opening voorzien, uit mos vervaardigd, dat met insektenspinsel doorweven is, terwijl het van
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binnen met haren, vederen op plantenpluis is belegd. Zij broedt
tweemaal 's jaars, de eerste maal reeds in April, en legt tot
vijftien kleine witte, somtijds ros gevlekte eijeren.
Het Baa rd ma n n etj e, PaNS' !J'aNlliCfU, ook B aa rd mees
genoemd, heeft even als de Staartmees, een grooten, trapsgewijs verlengden staart, maar zij is grooter. haar bek is langer,
geel in plaats van zwart en gekromd. hare oogen zijn geel.
en in kleuren en levenswijze wijkt zij van alle overige inheemsche soorten af. Het oude mannetje is een zeer fraaije vogel.
Zijn bovenkop en wangen zijn parelgraanw; achter den mond
heeft hij een bundel verlengde zwarte vederen, die als een groote
knevel naar beneden hangen. Zijne onderdeelen zijn wit, op de
borst en den buik in het rosékleurige , en op de zijden van
den romp in het roestgele overgaande. De onderdekyederen van
den staart zijn zwart. Rug, vleugels cn staart zijn roestkleurig'maar de beide buitenparen der staartpennen en de vleugels, tegen
de buitenzijden zijn grijsachtig wit. Bij het oude wijfje mist
men de kneye}s, terwijl de grijze deelen van den kop van het
mannetje bij haar roestkleurig zijn even als de bovendeelen.
De jongen hebben veel flaauwere tinten dan de oude wijfjes; hun
mantel is zwart. Het Baardmannetje bewoont de warme en gematigde streken van Europa, maar komt in ous land slechts op
sommige bepsalde plaatsen voor. en wel, naar het schijnt, schier
uitsluitend tusschen Rotterdam en Gouda, waar 7.ij onder anderen
op de pla8!en bij Kralingen en Stompwijk broedt. ZU verhuist
zeer laat in het jaar en wordt in sommige jaren vrij menigvuldig, in andere in het geheel niet, op den trek waargenomen. Haar zang is eenvoudig; zij is niet schuwen zeer gezellig, zoodat men ze in den gevangen staat steeds bij paren
vereenigt. Zij worden alsdan zoo zeer aan elkander gehecht, dat
zoodra de een sterft, de ander dadelijk aan het kwijnen raakt
en ook sterft. In den slaap houdt het mannetje als het ware
zijn wijfje met den eenen vleugel omvat. Deze vogeltjes voeden
zich met insekten en het zaad onzer waterplanten. Zij plaatsen
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bun komvormig uit droog gras vervaardigd en van binnen met
baren belegd nest aan hellingen in het hooge gras van hooilanden, of zelfs tus~chen de biezen der hutten van de boutjagers ,
en leggen vier of vijf bleekroodachtige, en vaal-roodbruin gevlekte eijezen. Zij maken jaarlijks slechts een broedsel, en wel
in de maand Junij.
I

DE BOOMKLEVERS.
De .B oom kIe ver s, het geslacht SiUa vormende, komen de
Meezen in het algemeen zeer nabij, en worden dan ook in Duitschland Spe c h tm e e zen genoemd. Zij bewonen Europa, Azie,
Ä.l1stralieen Nood-Amerika. In ons land bestaat slechts eene soort.
. De B oom kIe ver, Sitta cuna, ook B la a u w 8 p e c b t en
in Gelderland Bra ban ter t j e genoemd, heeft nagenoeg de
grootte van eene Musch, zjjn staart is echter korter. De suavel is regt, nagenoeg even lang als de kop, krachtig, en
doet eenigzins aan dien der Spechten denken. De pooten zijn
kort, maar de teeuen sterk ontwikkeld. De Boomklever is op
de bovendeelen blaauwgraauw, maar op de vleugels donkerder
gekleurd. De staartpennen ZUil op het middelste paar lIa zwart,
op den binnenvlag met eenen breed en witten dwarsband versierd.
VaD de teugels tot ver achter de oogen loopt eene zwarte streep.
De keel ell de wangen zijn witachtig, de overige onderdeelen
roestkleurig, op de zijden van den romp in het roodbruine
overgaande , terwijl de onderdekvedereu van den staart in het
midden wit .en aan de zijden bruinrood zijn. De Boomklever
bewoont Midden-Europa. In ons rijk schijnt hij tot Gelderland
beperkt te zijn; evenwel komt hij, ofschoon zeer enkel, ook
in Groningen en bij uitzondering zelfs in Holland voor. Hij
houdt zicb in bosschen op, en is, gelijk de Meezen , een
zwerfvogel. Hij klimt met veel behendigheid, niet sleohts. zo 0
als de Spechten en Boomkruipers, naar boveu, maar in alle
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mogelijke rigtingen. In den gevangen staat blijft hij jaren laag
in het leven. en slaapt veelal. even ala sommige Pape.gaaijen en
de Muisvogels • hangende. met den kop naar beneden gerigt.
Hij voedt zich met insekten en de maskers daarvan. die hij
onder de boomschors opspoort. zoo als ook met allerlei boomzaden. zelfs met hazelnoten, die hij opent, door ze tusschen
de boomschors te klemmen en ze met zijn snavel te verbrijzelen. waarbij hij veelal den kop naar beneden houdt. Hij bewaart
ze. op deze wijze geborgen, ook ala wintervoorraad. Zijn geluid· is schel. Hij is vooral vermaard door de stevige wijze,
waarop hij de spleten der boomen. die hij tot nest inrigt. met
kleiaarde zoo digt weet te maken, dat men de klei niet mei de
hand kan afbrokkelen. Het gaatje, dat hij tot ingang overlaat,
is juist groot genoeg. dat hij hei nest kan in- en uitkruipen.
Het wijfje legt hare zes tot negen witte, met rood gevlekte
eijeren. op eene laag dorre bladeren of boomschors.

DE GOUDHAANTJES.
De Go u d h a a n ij es. in het stelsel der wetenschap het geslacht &g1l,,"8 vormende, herinneren door hunne zachie. loue
vederen en hunne levenswijze aan de Meezen • terwijl !&ij daarentegen door hunne gedaante en hun tamelijk korten BIUl,el
aan de Zangels doen denken. Het zjjn zeer kleine vogels, die
het Noordelijk halfrond bewonen. cen middelmaiig langen, aan
het einde een weinig ingesneden staart en middelmatige afgeronde
vleugels hebben. Hunne neusgaten zijn met een fijn borsteIvedertje bedekt. Hunne bovendeelen zijn groenachtig. de onderdeelen lichter; de bovenkop der meesten is in het midden fraai
geelrood en aan de zijden zwart. Zij houden zich in bosschen,
vooral in sparrebosschen op. zwerven in het gure jaargetijde,
meelltal in gezelschap van Meezen rond, voeden zich met insel!:ten, de maskers en eijeren daarvan zooals ook meL zaden, vooral
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die van lparreboomen, hechten hun gewoonlijk half hangend en
nagenoeg kogel vormig. maar van boven open nest aan de takken
van boomen, het liefst van sparreboomen. en leggen zes tot tien
kleine witte, met roodgrijs gevlekte eijeren, De beide Europesche
800rten worden ook in ons land aangetroffen.
De gewone 800rt wordt eenvoudig het Go u d h a a n t je, .Reg-Hu eriltatfU, ook wel hetGoudsbloem- en St.Maartensv 0 gel tj e. eu in de omstreken van Haarlem Spa r r e - en Be r gsij sj e geheeten. Het Goudhaantje is met de volgende soort het
kleinste Europesche vogeltje; zijne gcheele lengte bedraagt slechts
drie en een halven duim. De bovendeelen van het oude maDne*je zijn oJijfgroenachtig geel. de onderdeelen rosgeelachtig
wit. Zijn boven kop is in het midden geelrood en aan weerszijden
cioor eene zwarte streep omzoomd. De vleugels en de staart zijn
zwartachtig. Bij bet oude wijfje is het midden van den kop
citroengeel. Bij de jongen ontwaart men weinig of niets van de
gele kleur noch van de zwarte streepen. Het Goudhaantje is
door geheel Europa tot aan den Poolcirkel en door het Noordelijke Azie tot Japan verspreid. In ons land komt het op den
trek zeer veelvuldig voor; het broedt er zelfs. ofschoon schaars.
in sparrebosseheD, althans op sparreboomen, aan welke het boven
ander geboomte de voorkeur geeft. Het maakt jaarlijks twee broedsels. Men vindt zijn nest in den regel aan de takken van min
of meer vrij staande, aan de stralen der zon blootgestelde sparreboomen. op tien tot twintig voet hoogte. Soms vindt men het
tossooen de vorken der takken, dan weder ziet men het daaraan hangen; in den regel is het echter groot. uit allerlei mosIOOrlen vervaardigd, diep mei een van boven omgeslagen raud
en van binnen met plantenpluis en insektenspinsel belegd. De
eijeren, zes tot elf in getal, zijn naauwelijks grooter dan er\Vten
en roodachtig wit, met rood- or geelachtig grijze vlekken aan
het stompe einde.
De tweede 800rL is het Vuur-goudhaantje, .Reg_'tu
ipieApilhu. Deze heeft de grootste overeenkomst met de gewone
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soort; het geelrood van den bovenkop is echter donkerder en
vuriger en zij onderscheidt zich voornamelijk door eene zwarte en
eene wiLte strt:ep, die over de teugels tot achter het oog loopen.
Zij is veel zeldzamer dan de gewone soort, met welke zij, wat
hare zeden de wijze van nestelen en het uiterlijk van hare eijeren
betreft, de grootste overeenkomst hoeft. In ons land we.rd zij
tot heden slechts op den trek waargenomen.

DE BAS'l'AARD-NACHTEGALEN.
Het geslacht der B as taal' d -N ao h te g al en. in het wetenstelsel Aeoe1UO'I' genoemd, bevat een klein getal soorten Dit Europa en Azie, die in grootte en gelltalte op de Zangers
gelijken, maar een steviger eu meer pricmvormigen snavel en
een gespierden maag hebben. Behalve met indekten voeden zij
zich lDet het zaad van allerlei plant en , en schij nen zij zich
alzoo in sommige opzigten aan de Meezen aan te sluiten. Hare
hoofdkleur is bruin, met zW8l'te, overlangllche vlekken. De mees$e
bewonen bergachtige streken en zijn standvogels. In ons land
Jeeftalechtseene fIOOrt, namelijk de Bastaard-Nachtegaal,
ook Winter-Zanger, in Gelderland Boeren-Nachtegaal,
in Noord-Brabant Doornkruiper genoemd. Hij heeft de grootte
van de G1'88musch; zijne bovendeelen zijn roestbruin, op de
kleine vederen vertoonelI zich zwarte overlangsche vlekken; terwijl zijne vleugels en lltaart donkerder gekleurd zijn. De keel
en krop zijn grijs; de kleur der overige onderdeelen gaat allengs
in het witachtige over, maar de zijden van den romp zijn rosachtig, met bruine lllllgteviekken. De Bastaard-Naohtegaal wordt
in geheel Europa, overal waar zich boomen bevinden, aangetroffen. Hij komt ook over geheel Nederland voor. De ouden
overwinteren hier in den regel, maar de jongen verlaten ons
Jand in het koude jaargetijde. Men vindt dezen vogel in boschjes, bij voorkeur echter in het hOllt in de nab~heid van
schappel~ke
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'Woningen op het platte land, in tuinen, zelfs in stadstuinen.
Hij houdt l!Ïch gaarne in heggen en in struiken op, maar laat
zijnen aangenamen , ofschoon korten en haastigen , zang dikwijlIl
hooren, terwijl hij op boomen zit. Hij is eenzelvig, schuw,
en vlug in zijne bewegingen; kruipt behendig door struiken en heggen, verschuilt zich gaarne, maar zet zich ook niet
zelden op den grond neder. Hij eet insekten en de maskels
daarvan, evenwel pikt hij ook allerlei zaadjes van kruiden op.
Men vindt zijn nest in struiken, heggen, tegen begroeide muren
of ook op hoomen, maar nooit zeer hoog van den grond. Het
is uit mos, fijne takjes en worteltjes van kruiden gemaakt eu
.an binnen met haren, vederen en mos belegd. Zijne vier of
vijf eijeren zijn eenkleurig en 'Wel blaauwachtig groen.

DE IJSVOGELS.
De IJ s v 0 ge 111, die het geslacht .4.lcedo vormen, bestaan
uit eene aan soorten talrijke groep, waartoe ook de B ij ë 0 et er 11 ,
de Mo t mo t s en mogelijk ook de S 0 harre 1aa r s behooreo. In
oos land komt slechts eene soort van IJsvogels, de ge won e
IJ svogel, .4.lcedo upida, voor. Zijn regte, krachtige snavel heeft
meer dan een duim lengte, terwijl de geheele vogel zeven duim
lang is. Zijn kop is zeer groot, zijn ligehaam ineengedrongen, de
staart zeer kort en een weinig afgerond, hetgeen ook met de vleugels het geval is. De pooten zijn zeer klein en tot boven den voet·
wortel naakt; van zijne zwakke teenen zijn de buitenste met de
middelste tot op de helft zamengegroeid. De pooteD zijn menierood ; de oogen donkerbruin; de bek is aan den wortel zwart en
aan de onderkaak rood. De onderdeelen van den vogel, zijne
oorstreek en teugels zijn roestkleurig, maar de keel en eene
groote vlek achter de oorstreek zijn rosachtig wit. De bovenkop
en nek en eene lange en breede knevelvlek zijn zwartgroen, met
groenblaauwe dwars vlekken. De rug is in het midden metaal7
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,blaauw; aan de zijden is hij echter even als de vleugels en de
staartpennen zwartaohtig blaauw, terwijl de vleugel dek vederen
lichtblaauwe stippen vertoonen.
De IJsvogel bewoont het gematigde en warme deel nn
Europa, Klein-Azie en Noordelijk Afrika. Hij behoort eohter
onder de soorten, die tot bepaalde plaatsen beperkt zijn en
slechts in kleinen getale voorkomen. In sommige jaren worden
zij evenwel, in den winter, aan wakken, bij feHe koude, vrij
menigvuldig waargenomen. Hij vestigt zijn verblijf aan de
oevers van zoete wateren, en nestelt daar in holten, die hij
met behulp van bek en pooten in den week en bodem graaft.
Deze holten hebben drie of vier voet lengte en loopen naar
achteren wijd uit; het wijfje legt daarin op den blooten grond
hare vijf tot acht, somtijds tot elf, sterk afgeronde, glanzig
witte eijeren. De jongen, die eene sterke muskuslucht van zich
geven, worden met wormen en insekten, later met vischjes
groot geb ragt. De IJsvogel voedt zich voornamelijk met deze
laatste, die hij, aan de oevers der wateren op een boomtak,
een steen of paal gezeten, beloert, en daarop stootende met
den snavel vangt en geheel inslikt. Hij kan niet loopen en
slaapt in holten in den grond.

DE SCHARRELAARS.
De Sc har re la ars, het geslacht CoracjtJI vormende, zijn
vogels uit de oude wereld, die zich in sommige opzigten aan
de IJsvogels, in andere aan de Kraaivogels aansluiten. Ons
werelddeel brengt slechts eene soort van dit geslacht voort, die
ook eens hier te lande opgemerkt werd.
Dit is de gewone Scharrelaar, CoracifU garrula. Hij
heeft ongeveer de grootte van onzen Kerkkaauw, maar is slanker.
Zijn kop is zeer groot, de snavel is even lang als de kop
krachtig, aan de pnnt een weinig haakvormig en zwartachtig.
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De neusgaten zijn schuins en onbedekt; de pooten kort, en
van voren met groote schilden bedekt; de vleugels tamelijk
lang en puntig, en de staart, welks buitenste paar pennen
min of meer verlengd zijn, is middelmatig. De hooCdkleur van
den Scharrelaar is een zacht witachtig groenblaauw: zijn bovenrug, zijne schoudervederen en binnenste kleine slagpennen zijn
echter yaal roestkleurig j schouders en stuit zijn donkerblaauw;
de slagpennen blaauwzwart, cn de staartpennen aan de wortelhelft zwartbJaauw, met uitzondering van het somber bruingroene middelste paar. De Scharrelaar wordt in de gematigde
en warme streken van Europa, in het gematigde deel van
Siberie en in Aûe tot in Bengalen aangetroffen. Hij overwintert in Noord-Mrika. Hij is echter slechts tot sommige plaatsen
in de genoemde streken beperkt. Inzonderheid nestelt hij vrij algemeen in de Krim, Pommereu en het Mecklenburgsche, schaars
daarentegen in Denemarken, het Hannoversche , het Munstersche,
en in Belgie. In Nederland werd hij tot heden slechts eens en
wel in den omtrek van het dorp Wassenaar waargenomen. Hij
vestigt zijn verblijC bij voorkeur in drooge streken en berkenbosschen. Zijn geluid doet aan dat van den Ekster denken. Zijn
voedsel bestaat uit sprinkhanen en allerlei andere insekten,
en uit wormen, terwijl hij ook kleine kikvorschen eet. Hij
nestelt in boom holten, op acht en meer voeten boven den grond;
en het wijfje legt, op eene onderlaag van stelen en plalltenworteltjes, vier or vijC glanzig witte eijeren: het zit, bij het broeden, zoo yut op het nest, dat men het met de hand kan grijpen.

DE KRAAIVOGELS. CO RVINAE.
De Kr a a i v 0 gel s zijn stevig van maaksel en voorzien van
krachtige pooten en een krachtigen bek, die or regt of een
weinig gekromd en even lang of korter is dan de kop. terwijl
de neU8~tell, bij de Europesche soorten, door stijve borstel-
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vederen bedekt zijn. Vele hebben eene zwarte kleur. Zij zingen
niet en het geluid dat zij ,oortbrengen is onaangenaam. Hun
ge1.igt en reuk zijn scherp. Zij voeden zich met allerlei dieren,
ook met aas j vele eten ook boomvruchten. In den regel merkt
men bij de Kraaivogels van verschillende sekse en leeftijd geen
onderscheid in de kleuren van het vederkleed op, terwijl ook
het jaargetijde daarin geene verandering aanbrengt. Vele bereiken een en hoogen ouderdom en leeren gemakkelijk woorden
naklappen. Zij zijn over den geheelen aardbol verbreid. De
wijfjes zijn een weinig kleiner dan de mannetjes.
De soorten die in ons land aangetroffen worden, behooren
tot de volgende vier ondergeslachten.

DE RA. VEN.

De R a ven, waartoe ook de K r a a ij enen K e rkk 0 uwe n
behooren , vormen het ondergeslacht C01"V1U. Zij hebben harde en
glanzige, veelal geheel zwarte, bij de jongen echter matzwarte
vederen, zwarte pooten en een zwarten snavel, tamelijk lange
en puntige vleugels, en een middelmatigen, aan het einde regten
of een weinig afgeronden staart, veelal verlengde vederen aan
de keel, en donkerbruine oogen. De vijf volgende inheemsche
soorten zijn tevens de eenige die in ons werelddeel worden
aangetroffen.
De grootste en door hare grootte gemakkelijk te herkennen
soort is de R a af, C01'11#I CQ1"az. Zij is twee voet lang j haar
snavel is zeer krachtig en haar gansche vederkleed vertoont
een fraai glanzig, tot het violet of groen overhellend zwart.
De Raaf bewoont behalve Europa ook Noord-Amerika, Siberie
en Algerie. In Europa en ook in ons land komt zij in
groote en kleine bosschen voor; elk paar heeft een distrikt. dat zich somtijds een uur in het ronde uitstrekt, en
waaruit het zijns gelijken streng verwijderd houdt. De Raaf
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overwintert ook bij ons. lntusschen wordt ~ij jaarlijks zeldzamer, daar zij. om de schade die zij aanrigt, aan veel vervolging van de zijde van den memtoh is blootgesteld. Haar
stemgeluid is zwaar en hol, eu doet aan dat der kraaijen denken.
De Raaf is vooral in den broedtijd een schadelijke vogel. Zij
valt d ui ven, kippen, eenden, hazen, kon ij nen en zelfs jonge
lammeren aan, en rooft de jonge vogels uit de nesten; zij
TOedt zich echter ook met veldmuizen, mollen, kikvorschen,
hagedissen, .Iakken, wormen, en insekten of de maskers daarvan. De Raaf is een moedige vogel, die zich I wanneer hij
gewond is, hardnekkig tegen den mensch verdedigt. Men vindt
haar, uit boomtakjes zamengesteld nest op hooge boomen; soms
gebruikt zij hiertoe oude roofvogel-nesten. Reeds in Maart of
April legt zij vier of vijf, somwijlen zeven groenachtig witte,
olijfkleurig gevlekte eijeren, die niet veel grooter zijn dan die
der gewone Kraai.
De Kr a a i, C01'fJfU COf'On8, gelijkt in vorm en kleur volmaakt op de Raaf, maar op eene kleinere Bchaal. Zij heeft
nagenoeg eene lengte van zeventien duim, de vleugels zijn een
voe& lang, en nagenoeg een vierde korter dan die der Raaf.
De Kraai behoort in geheel Europa en ook in ons land
onder de zeer gemeene vogels; in Scandinavie komt zij echter in het geheel niet voor. Het is een standvogel, die echter
in den winter rondzwerft; andere komen in dit jaargetijde uit
meer noord-oostelijke streken bij ons aan, of trekken door
ons land. De Kraai eet, behalve muizen, kikvorschen, wormen,
insekten en dft maskers daarvan, ook visschen en kreeften,
het vleesch van doode dieren, vruchten en beziën, zelfs bladeren van kruiden. Men ziet haar bij ons zoowel landwaarts
in, als aan het zeestrand. Zij maakt haar komvormig nest op
hoomen, in het duin daarentegen op den grond; het is zamengesteld uit dorre takjes of wortelen van planten, die zij met
aarde bijeenvoegt; van binnen is het met haren I vederen, wol
of mos belegd. Het bevat vier of vijf lichtgroenachtige eijeren,
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die met graauwe of donker olijfgroene vlekken bedekt zijn, en
dio in drie weken worden uitgebroed.
De bon t e Kr a a i, CONJU C()1'1Jiz, komt niet alleen in grootte,
in maaksel en in de verhouding tusschen hare verschillende
deelen, maar ook in hare feden en voedsel volmaakt met de
Kraai overeen. Zij bouwt ook haar nest op dezelfde wijze. terwijl
men in het voorkomen van de eijeren der beide soorten almede
geen onderscheid opmerkt. Zij onderscheidt zich echter reeds in
de verte van de Kraai door de grijze kleur van hare borst, buik,
nek en mantel. Zeer merkwaardig is het, dat zij op onderscheidene,
ver van elkaar verwijderde punten van den aardbol wordt aangetroffen, en dat zij aldaar de Kraai vervangt, maar aan de
grenzen van beider verblijf dikwijle met deze paart en bastaarden voortbrengt. De in het noorden broedende koloniell bewonen in den zomer Siberie, het noordelijke deel van GrootBrittannie en de koude en gematigde streken van Europa, ten
oosten van de Elbe. Van daar verspreidt zich de?e vogel
in het najaar over de verdere gematigde en warme gedeelten van Europa, om er te overwinteren, en in Maart naar
zijne broedplaateen terug te keeren. Hij komt op die wijze in
het midden van October bij ons aan, en aast alsdan in onze
duinen in menigte op de beziën van den zoogenaamden Kattendoorn (Hypop/w,6a r/w,mnoid68). De overige koloniën worden
in Toecane. Sardinie, Egypte, Syrie en Klein· Azie aangetroff'en ,
waar zij broeden en standvogels zijn.
De Roe k , C01'11U frugikgu8, heeft, wat zijne gestalte
betreft, mede zeer veel overeenkomt met de Kraai, en is als
deze, geheel zwart; hij is echter ranker; de bek is regter en
een weinig langer; de nagels zijn slanker, een weinig langer
en minder gekromd; de vederen van de keel zijn veel minder
lansvormig , terwijl zijne vederen over 't geheel een veel fraaijeren , violet-blaauwen glans hebben. Zijne levenswijze verschilt
evenwel grootelüks van die der Kraai; want hij broedt gezellig, en bij het zoeken van zijn voedsel boort hij met den bek

DB BAVBN.

108

in den grond, waardoor bij de jongen, en in het algemeen na
elke ruijing in het najaar, de vederen tot aan de oogen en de
keel aCslijten en hij aan zijne kaalheid reeds in de verte te
h61'kennen is. De Roek bewoont nagenoeg geheel Europa,
Klein-Azie, zoo als ook Siberie tot Japan en het noordelijke
China. Hij komt in Scandinavie tot op den 60° N. B., maar
eokel in het vlakke land voor, en overwintert, daar. Het is de
eenige Enropesche soort van Kraaijen , die op den trek Egypte
bezoekt en aldaar overwintert. Hij broedt op vele plaatsen van
ons land, en is in den winter nog algemeen. Hij nestelt op
hoornen, steeds in groote koloniën bij elkaAr, zoodat men meestal
tien en zelfs meer nesten op denzelfden boom vindt. Dit geschiedt niet alleen in groote bosachen, maar ook in de boschjes
onzer buitenplaatsen en op de hoomen in onze steden. Intu880hen worden zij hier in den regel verjaagd, en hunne nesten
verstoord. Het nest zelf en de eijeren gelijken reer op die van
de Kraai. Daar zich de Roek veel met de maskers van insekten, vooral met die van meikevers voedt, is hij in het algemeen
een zeer nuttige vogel. Hij eet ook veldmuizen, wormen, beziën,
maar veroorzaakt ook nadeel, daar hij de bollen, zaden en
vrochten van allerlei planten, en bepaaldelijk peulen en doperwten, wegroort.
De K a a uw, OONJfU 1Mnetlula, die veelal K a au w t j e or
K e rkk a a uw, in Overijlll!el Ka, in Groningen Tor e n - Ka, en
ook door velen eenvoudig Kr a a i genoemd wordi, is de kleinste onzer Kraa\jen-soorten; l.ij wordt slechte een voet lang, en
heeft een veel korteren bek dan de overige soorten. Zij onderscheidt zich voomamelijk door het witachtig grijze van de zijden
van haren hals en van deu nek, eu althans wat de ouden aangaat, door hare blaauwachtig witte oogen. De KRauw behoort
in het grootste gedeelte van Europa, behalve in de zeer koude
streken, onder de zeer gewone vogels; zij verlaat ons zelfs niet
in den winter. Haar geluid ie helder en schel; hare bewegingen zijn vlog; zjj is vrolijk maar onrustig van aard, en wordt
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in den gevangen staat spoedig tam en zeer vertrouwolijk. B11 ons
is z~l met de Spreeuwen de Musch, all het ware een Hui..
v~l geworden, en nestelt in onze dorpen on IlSeden in menigte
in 8choorsteenen, op kerken of bouwvallen, en ook in boomholten. Haar nest is groot; het bestaat nit takjes en stroo en
ill van binnen met hooi, baren en vederen belegd. In April legt
lij zos of ZeTen groenachtige, grijll of bruin gevlekte eijeren.
De Kaauw voedt zich met de maskers van allerlei insekten.
Dlet de insekten zelve, met wormen, granen en vruchten. Zij
zoekt haar voedsel op den grond, vooral op de landerijen, waar
zij. met hare jongen, na den broedtijd tot tegen hei najUl' haar
verblijf houdt.

DE
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De Ek st ers, het geslacht Pica vormende, zijn Kraaijen met
een trapsgewijze aanzienlijk verlengden staart en met afgeronde,
korte vleugels.
De ge won eEk 11 ter van ons werelddeel, Pica fUMia, is ook
in Nederland een zeer algemeene, bij iedereen bekende vogel.
die het geheele jaar door haar v~rblijf op dezeIrde plaats
houdt. Zij is een en een derde voet lang; terwijl de lengte van
haren staart meer dan de helft harer geheele lengte bedraagt.
Aan dezen staart en aan hare zwarte en witte kleuren onderscheidt men haar gemakkelijk van alle andere inheemsche vogels.
De borst. bovenbuik en de schoudervederen zijn wit, even zeer
als de binnenvlag der groote slagpennen tot op ruim een halvon duim van hare punt; men ontwaart op den stuit een brooden
witten, zwartgrijs geschakeerden band. De overige dooien zijn
zwart; deze kleur gaat echter op de vleugels over in het zwartgroene, met blaauwen we8rschijn, op de bovenzijde dor staartpenJlen in het donker goudgroene, en op haar einde in het violet en
donker staalblaauwe. Iedereen kent het krijschend. onaangenaam
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geluid van dezen vogel. Hij ia onrustig, duwen zeer slim;
in Soandinavie daarentegen, waar hij algemeen ontzien wordt,
ia hij zeer gemeenzaam met den mensch. Hij voedt zich met
wormen, in.eekten en de m8llkers daarvan, met vruchten. beziën.
granen en zelCs aas; hij rooft ook de eijeren en de jonge vogels
uit de nesten, en valt oude en zwakke vogels aan. Hij nestelt
v~lal op hooge hoomen. maar ook in het hakhout en in de
duinen zelfs in groote doornstruiken. Zijn nest is op eene geheel eigenaardige wijze gebouwd; het is namelijk met ellne groote
kap van doom- en andere takken overdekt, zoodat er slechte
ter zijde een kleine opening overblijft. die tot ingang verstrekt.
Zijne eijeren. vijf tot acht in getal, zijn groenachtig. en met
olijCbruine streepjes en vlekjes bedekt.

DE NOTENKRA KJ: DS.

Het geslacht der Not enk rak ers, Nuci/re.!I(J, omvat slechts
twee of drie soorten. die zich in Europa en op het Himalaijahgebergte ophouden. Behalve deze heeft men nog eene eenigzins
afwijkende ~ort in het westelijke Noord-Amerika. De Europesche soort, eenvoudig Not enk rak er. N ucifraga caryoctJtaetu geheeten, is meer dan een voet lang en heeft in
het uiterlijke veel overeenkomst met de Kraaijen • maar is
dadelijk te herkennen aan zijne kleuren en zijn gladden.
regten, van voren een weinig afgeplatten snavel. De staartpennen zijn aan het einde wit. voor het overige 7,00 als de
vleogels groen zwart. Alle andere deelen van het vedcrkleed
zijn rosachtig roetbruin. en elke veder. met uitzondering van
die van den bovenkop en nek. met eene groote witte druppelvormige vlek. De Notenkraker broedt in de gebergten van
Midden-Europa. van Zwitserland tot Midden-Scandinavie en het
gematigde Siberie. Hij is in den regel een Standvogel, die in sommige jaren intussehen zijn gewoon verblijf tegen den winter
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verlaat, in het overige Europa rondzwerft, en tegen bet voorjaar terugkeert. Op deze togten doet hij ook 0118 land aan., eD
wardt alsdal1 enkel, bij paren of in kleine troepen. waargen<>men. Hij bewoont het liefst sparreboesehen. eet voornamelijk
hazelnoten en het zaad van sparreboomen. in den winter ook.
eikels; voedt zich ElChter ook met insakten , beziën, granen,
rooft de eijeren en jonge vogels uit de nesten, en valt zelfs
kleine vogels aan. Men vindt Eijn nest, hetgeen overeenkomst
met dat der Kraaijen heert, maar kleiner is, op sparreboomen,
op zes tot twaalf voet hoogte van den grond, en het bevat vier
tot vijf eijeren, die overeenkomst hebben me' die van den
Vlaamschen Gaai.

DE GAAI1BN.

Deze vormen bij de natuurkundigen het geslacht Garrtl.Uu,
en onderscheiden zich van de Kraaijen door zachte vederen,
die op den kop tot eene soort van kuif verlengd zijn, door
eenen grooteren kop, eenen hoogeren Eijdelings zamengedrukten,
van voren in eenen haak uitloopenden bek. andere kleuren en
andere zeden. In het grootste gedeelte van Europa heeft men
slechts eene soort van Gaai, die ook bij ons algemeen voorkomt.
Dit is de zoogenaamde V la a m s c heG a a i, Garrulw glandariu Hij is een voet lang. De pooten zijn licht roodachtig, de oogen parelkleurig , en de snavel is, zoo als bij al onze
overige Kraai vogels , zwart. De Vlaamsehe Gaai is dadelijk te
herkennen aan eenen lichtblaauwen, vau zwarte dwarsche bandjes voonienen spiegel op zjjne vleugels. De hoofdkleur der vederen is een fijn purperachtig bruingrijs , maar die van den bovenkop
hebben zwarte lengtevlekken • en de stuit en een tweede spiegel op de vleugels zijn wit, de staart- en slagpennen zijn zwart,
maar de groote slagpennen nemen op de buitenvlag eene grijswitte kleur aan. De Vlaamsche Gaai wordt in Europa noorde-
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lijk tot 680 aangetroffen; hij komt ook tot Japan, Klein-Azie
en Algerie voor, maar de voorwerpen dezer streken bieden min
of meer in het oog vallende afwijkingen in de kleur aan. In
ons land is de Vlaamsche Gaai overal te vinden, waar bosschen
aanwezig zijn, en hij bewoont' zelfs het hout om de buitp,nplaatsen of groote tuinen. Men treft hem het geheele jaar door aan,
eo hij verraadt zijne tegenwoordigheid reeds van verre door
zijn schelle, krijschende stem. De meer noordelijke voorwerpen trekken in sommige jaren in aanzienlijke menigte, naar
het gematigde en warmere Europa, en ook door ons land. De
Vlaamsche Gaai is een onrustige, levendige en nieuwsgierige
vogel. Hij bootst het geluid van allerlei dieren, zelfs katten,
na; voedt zich met allerlei boomvruchten, voornamelijk eikels
en hazelnoten en met zaden, maar haalt ook de eijeren en
vogels, zelfs jonge patrijzen uit de nesten. Hij maakt zijn nest
op hoomen, zelden in boomholten , op eene hoogte van tien tot
dertig voet van den grond. Het is komvormig, van fijne
takjes of heidekruid vervaardigd, van binnen met worteltjes
van kroiden belegd, en bevat vijf tot zeven licht olijfkleurige
eijeren, die met donkerder vlekken veelal als gewaterd zijn.

DE SPREEUWVOGELS. STURNI.
Men vereenigt onder dezen naam een groot getal, onderling
veelvuldig afwijkende vogels uit alle werelddeelen, die min of
meer overeenkomst hebben met onzen Spreeuw. Zij zijn voornamelijk gekenschet.8t door hannen snavel, die, even als bij de
Gorsen, eenen afwaarts dalenden mondhoek heeft, maar langer
dan bij deze en aan de onderkaak nagenoeg tot aan haren wortel
naakt is. Zij voeden zich met wormen, maskers van insekten
of imekteo zelve, en zoeken dit voedsel meestal op den grond,
eten in het najaar en in den winter veel beziën en allerlei
diergelijke vruchten, leven veelal gezellig, en nestelen in boom-
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holten, lD rotsspleten, onder de daken der gtbouwen of eenvoudig op den grond. In ons werelddeel worden slechts twee
soorten dezer familie aangetroffen: het zijn de beide volgende:
De S pre e uw, 8turnU8 fJulgaru, die door de Amsterdammer poeliers P a ui ij st er, in Gelderland Sp r a a n, en in Groningen S pra, Sp rot t er en Pro t ter, en in den jongen leeftijd
Dot ter genoemd wordt, is met den Musch de meest algemeene vogel van ons land. Iedereen weet, dat hij nagenoeg de
grootte van eene Lijster, maar een veel korteren staart heeft,
en dat zijn bek nagenoeg regt, naar voren afgeplat is. en bij
de jongen en in den winter bruin, bij de ouden in den zomer
daarentegen geel is. De vederen der jongen hebben eene graauwbruine hoofdkleur. In de ruijing in het eerste Dajaar treedt
reeds de fraaije zwarte, in het violet metaalgroene spelende
hoofdkleur, die de ouden kenschetst, te voorschijn, maar zij
wordt groo ten deels bedekt door de breede geelbruine zoomen
of vlekken der vederen, die ook bij iedere volgende ruijing,
ofschoon in geringere mate, terugkeeren. Het zomerkleed ontstaat door het toenemfn der metaalkleur en het allengs verdwijnen der lichte zoomen en vlekken. lI'aarbij de vederen revens
meer langwerpig worden. De wijfjes zijn steeds een weinig minder
fraai van kleur dan de mannetjes. De Spreeuw is in het grootste gedeelte van Europa even gemeen als in ons land. Hij nestelt noordelijk t<lt op de Fii,r·eilanden, en in Noorwegen tot
67° N. B., in het koudere Zweden echter slechts tot 63°. Hij
komt ook in het zuidwestelijke Siberie en in Klein-Azie voor.
In de meeste koude en gematigde streken is hij een trekvogel i
intusschen overwinteren er in zachte winters velen bij ons, in
Groot-Brittannie en zelfs het zuidelijk Zweden; op de Färeilanden, waar de Spreeuw in de nabijheid der vele schapenkudden een overvloedig voedsel vi ndt I is hij een Stand vogel,
en wordt er het gehP.ele jaar door aangetroffen, terwijl hÜ vele
streken van het veel meer zuidelijk gelegen Midden-Europa in
den winter geheel verlaat. In dit jaargetijde verschijnt hij in
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Onder-Egypte in vlugten van vijftig tot honderd stuks. Zeer zonderling is het, datt iJl sommige streken, zoo als Spanje, Sardinie,
Sicilie , AIgerie en Nipaui, naast onzen Spreeuw, eene bijsoort ,
8turruu ulIicokr, gevonden wordt, die zich alleen daardoor
schijnt te onderscheiden, dat zij zwartachtig van klenr, met
weinig glans en zonder vlekken is. De Spreeuw leeft gezellig
en houdt zich in ons land, bij voorkeur, in de nabijheid der
mell8chelijke woningen op; hij is derbawe in onze steden en
dOl"pen een zeer algemeene vogel Hij maakt zijn groot nest
uit stroa, droog gras, vederen, wol of haren onder de daken
der gebouwen, in holle boornen of zelfs in rotsen, en het bevat vier tot zeven blaauwachtig groene eijeren. Indien bet nest
niet verstoord wordt, maakt de Spreeuw jaarlijks slecbts een
broedsel. De jongen vliegen in Junij uit. Oud een jong begeven zich alsdan op de landerijen, vooral op de weilanden
waar vee is en op wier rug men hen niet zelden ziet zitten.
Zij vinden in dezen tijd, zoo als in den broedtijd, op de weilanden een overvloedig voedsel van wormen, de maskers van
insekten of insekten zelve. In bet najaar eten zij ook allerlei
beziën en vallen derhalve met graagte op de vlierboomen.
Men ziet hen in den zomer en het najaar, somtijds bij duizenden vereenigd, allerlei zwenkingen in de lucht maken, en
zulke troepen gelijken in de verte op zwarte wolken, die zich
heen cn weder bewegen en gedurig van gedaante veranderen.
In dit jaargetijde overnachten zij gaarne in het hakhout of het
riet. De zang van den Spreeuw is aangenaam. maar bestaat uit
eene menigte, niet zelden aan andere vogels ontleende. weinig
zamenhangende klanken.
De tweede Europesche soort, Ros é s pre e uw. Sw,rNfU r08tnU ,
• heeft de grootte van onzen Spreeuw, maar is gemakkelijk daarvan te onderscheiden door zijnen flaauw gekromden bek, de
met vedertjes bedekte dekhuid der neusgaten, langere pooten
en eenen langeren staart, en in het volkomen kleed door
lange hangende kuifvederen • even als door de fraaije rosékleur
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van rug, borat en buik, terwijl de overige dealen zwart
met violetten oC groenen weêrschijn zijn. De Ros6.spreenw bewoont het zuid-oostelijke Europa tot Voor-India Intu88chen
leidt hij eene soort van nomaden-leven, en vestigt zich daar,
waar veel sprinkhanen zijn, weshalve hij zijne broedplaatsen
dikwijls wisselt. Dit is misschien ook de reden I dat troepen
van deze vogels in den zomer rondzwerven I en alsdan ook in
het overige Europa , veelal ook in gezelschap van onze Spreeuwen, waargenomen worden. In J ulij 1856 werden ook jn ons
land vemchcidene voorwerpen geschoten, en onder deze. bij
Haarlem, zelfs een oud wijfje met eelJe broedvlek. De Roséspreeuw
htlef~ voor het overige in zijnen zang en zijne levenswij~ groote
overeenkomst met onzen Spreeuw. Hij nestelt gezellig, op den
grond of onder steenblokken. De eijeren zijn wi'. in het parelof vleeschkleurige, somtijds in het blaauwachtige trekkende.

DE HOPPEN.
Het geslach' der Hop pen, Upupa genoemd I bevat een klein
getal soorten uit Europa, Azie en Afrika; zij kunnen als een
afwijkende vorm der Spreeuwvogels worden beschouwd, die
in verscheidene opzigten aan de Neushoornvogels nadert. Zij
hebben ongeveer de grootte van eene Lijster, maar hun bek is
zeer dun, een weinig gekromd en langer dan de kop; de sierk
verlengde vederen van den bovenkop vormen eene groote kuif;
de buitenteen is aan zijnen wortel met den middenteen vereenigd,
en de staart is aan het einde regt. In ons werelddeel leeCt
slechts eene soort, die ook in Nederland voorkomt.
Men noemt haar eenvoudig Hop, in Gelderland S chij th 0 p,
in Groningen D re khaa n en Stro n th a a n, in Noord-Brabant
Sti nkbaan en Vlaszaaij er, in de wetenschap Up_pa ~PI.
De Hop bereikt met den snavel ongeveer elf duim lengte. Deze
is vleeschkleurig, naar voren zwart. De oogen zijn donkerbrwn,

DE BOPPEN.

111

en de pooten loodkleurig. De kop, hals, mantel en de onderdeelen tot op den buik zijn fijn roodachtig isabelkleurig, maar
elke kuifveder heeft aan haar einde eene groote zwarte vlek j
de overige onderdeelen zijn wit, aan de zijden met zwartachtige overlangsche vlekken; de achterrog , vleugels en fltaart
zijn zwart, met witte dwarsbanden , waarvan er intusschen op
den staart sleohts een zeer breede is, die eenen stompen hoek
Tormt. De Hop bewoont het zuidelijke en gematigde Europa
en Klein-Arie, en komt in den winter ook in Noord-Afrika
voor. In sommige streken, b. v. in het zuidelijke Rusland is
bij Beer gemeen, maar elders behoort hij in de meesten landen
onder de yogels, die slecht8 hier en daar voorkomen. Dit is
ook het geval in ons land, waar hij intusschen in vroegere
jaren, zelf'B in de provinciën Holland, die hij thans slechts zeer
enkel op den trek opzoekt, algemeener was dali thans en op
vele buitenplaatsen broedde. Hij vertoeft bij ons van April tot
September. In den broedtijd houdt hij zich aall bosch kanten ,
in het hout der buitenplaatsen en zelfs in tuinen op. Zij n voedsel,
hetgeen hij op den grond, op landerijen en op mesthoopen gaat
zoeken, bestaat uit wormen, uit insekten en voornamelijk
dier maskers. Zijne luide stem, waarvan zijn Daam ontleend
ie, bestaat uit de twee tot vier malen herhaalde syllabe uHoep."
Het wijfje legt hare vier tot zelfs nog meer, geel- of bruinachtig grijze ook groen- of witachtige eijeren, op eene
onderlaag van eenige worteltjes van planwn, in boom holten ,
of ook in de reten van muren en rotsen, in steellhoopen,
en zelfs in tot zes voet onder den grond inloopende holen
aan hellende vlakten, b. v. aan de oevers van rivieren.
Daar hij van de plaatsen, waar hij zijn voedsel haalt, aan
de pooten veel en niet juist welriekend voil mede in het nest
brengt, zoo verbreidt dit, en ook de jonge en onde vogels
dikwerf eene onaangename lucht.
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DE LEEUWERIKKEN.
De Lee uwe rik ken, het natuurlijk geslacht .4.la'llM vormende, sluiten zich door hunnen min of meer kegeIvormigen
snavel, den aard van hun voedsel en hunnen vorm en grootte,
in het algemeen het meest natuurlijk aan de Muschvogels aan,
maar hunne binnenste kleine slagpennen zijn, even als bij de
Piepers en Kwikstaarten, verlengd; hun duimnagel is lang en
min of meer regt; de kop is klein en de vederen van den
bovenkop zijn veelal een weinig verlengd. Zij houden zich op
den grond op, en nestelen aldaar. De jongen zijn in den beginne met een, meest geelachtig dons bekleed en verlaten het
nest vroegtijdig. Zij worden, behalve Zuid-Amerika, in alle streken van den aardbol aangetroffen. Van de twaalf of dertien
soorten, die men in ons werelddeel heeft waargenomen, behoo ren
er tot nog toe slechts vier tot de Fauna van N ederl and.
De meest algemeelle soort, die ook in ons geheele land, onder
de overal voorkomende vogels behoort, is .4.lauda arvenl'Ï8. die
eenvoudig Lee uwe ri k of ook A k k e r-L eeu w eri k genoemd
wordt. De vederen der bovendee}ell zijn rosgrll8uw, met eene
donkerbruine lengtestreep ; de pennen van de vleugels en den
staart donkerbruin met rosgraauwe zoomen. De onderdeelen zijn
geelachtig wit, op de zijden en den krop in het rosse trekkende,
en hier met zwartbruine overlangsche vlekken. Het buiten paar
der staartpennen is wit met eenen breeden zwartbruinen zoom
langs den binnenrand ; het volgende paar wit langs de buitenvlag. De Leeuwerik bewoont Europa tot in het noordelijk Scandinavie, en komt ook in Siberie tot Japan, en in den winter
in Noord-Afrika voor. Iutusschen zijn de in ltalie en Japan
levende voorwerpen eeu weinig kleiner dan de overigen. Hij
komt bij ons ongeveer in Februarij aan, en vertrekt in October.
Hij is bij ons overal op weilanden, op graanvelden , de lleide
en zelfs in de duinen een algemeene vogel, waar men hem hetzij
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op den grond zittende of onrustig rond ziet loopen , hetzij allengs
hooger en hooger in de lucht ziet oprijzen, waarbij hij zijnen
algemeen bekenden fraaijen zang doet hooren. Hij zet zich zeer
zelden op palen of boomtakken. Zijn voedsel bestaat in zaden,
graan, spruitjes van gras en insekten. Het eenvoudige, napvormige , uit droog gras vervaardigde nest wordt in eene uitholling van den grond geplaatst. De eijeren, drie tot zes in getal, zijn lichtgrijs met bruine vlekken. Gedurende den trek in
het najaar vertoeven deze vogels gaarne op graan velden , worden
alsdan spoedig zeer vet en leveren een fijn geregt op.
De B oom - Lee uwe rik, .4.lavda arborea , heeft in het algemeen overeenkomst met den Leeuwerik, maar hij is kleiner, de
staart is nall!' evenredigheid aanzienlijk korter, weshalve de geheele vogel veel meer ineengedrongen schijnt te zijn; de vederen
van den bovenkop zijn een weinig langer, de buitenste groote
dt:kvederen zijn aan de achterhelft wit, en het wit aan den staart
is beperkt tot het einde der vier paren buitenpennen. De BoomLeeuwerik is een bewoner van het gematigde en warme Europa, zoo
als van gelijke streken in Siberie en Klein-Azie. In ons land komt
hij in de meeste streken slechts op den trek, en in kleinen get.ale
voor; intusschen schijnt hij in Gelderland te broeden. Hij komt
in Ml!Jlrt aan zijne broedplaatsen aan, en verlaat die in October, wordt echter ook in den winter, voornamelijk bij strenge
koude, paarsgewijze of in kleine troepen zwervende bij ons aangetroffen. Zijne lokstem en zang zijn zacht en aangenaam fluitend.
Hij leeft en nestelt op den grond, zet zich echter, vooral in
den broedtijd om te rusten, gaarne op boomen. Het nest bevat vier
tot zes vleeschkleurige, met grijs en bruin gemarmerde eijeren.
De Be r g - Lee uwe rik, .4.lauda alpe,tri" heeft de grootte
van onzen Leeuwerik, en is zeer gemakkelijk te onderscheiden
aan zijne zwarte pooten, een vederpluimpje aan weêrszijde van den
achterkop , en aan de fraaije licht citroengele kleur van den kop,
welke kleur echter op de kruin, de wangen en den krop door
zwart afgebroken is. Hij broedt in de koude streken van ScanS
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dinavie, Rusland en Siberie. trekt in het najaar zuidelijk en
verdwaalt van tijd tot tijd, veelal tot kleine troepen vereenigd,
vooral langs de zeekust. in het Westelijke Europa, en ook in
ons land. Hij zingt. gelijk onze Leeuwrik , terwUI hij zich in de
lucht verheft, maar de lokstem heeft veel overeenkomst met die
van den Sneeuwgors. Hij nestelt op moerattSige streken in het gras.
De vierde en laatste der inheemsche soorten is de K u i r1e e uwe rik, .4.Zauda crutata ,die een weinig grooter en valer
van kleur is dan onze gewone Leeuwerik, den bek langer
maar den nagel van den achterteen korter heeft dan deze,
en dadelijk te herkennen is aan zijne tot eene kleine, puntige kuif verlengde vederen van de kruin. De Kuif-leeuwerik bewoont het warme en Midden-Europa, ook Klein-Azie
en Egypte. maar hij komt in Bcandinavie slechts toevallig. in
Groot-Brittannie in het geheel niet voor. Hij houdt zich aan
drooge, zandige, opene streken op. In ons rijk wordt hij in
Gelderland en eenige aangrenzende provinciën, op sommige
plaatsen van onze heidevelden aangetroffen, en komt ook in
onze duinstreken, maar enkel bij de dorpen en langs de wegen
voor. Dit laatste is voor het overige ook het geval in de meeste
overige streken, die hij bewoont. Hij is een standvogel, die
echter in het koude jaargetijde veelal rondzwerft. Hij houdt
zich op den grond op, zet zich ook somtijds op palen, schuttingen, de daken van de huizen, maar niet op hoornen.
Zijn zang is aangenaam. Hij nestelt op den grond, en zelfs
op stroodaken. De eijeren, vier tot vijl, zelden zes in getal,
zijn glanzig, geel- of roodachtig wit, en van graauwe en bruine
vlekjes en schrapjes voorzien.
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De
0 r zen. het geslacht B"weriJla uitmakende, hebben in
het algemeen, iu grootte en gedaante, veel overeenkomst met
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de Vinken en andel'e hierop gelijkende vogels; maar zij zijn
slanker; haar staart is in het algemeen langer; haar mondhoek
is, even als bij de Spreeuwvogels , naar achteren sterker afhellende; de zijranden der bovenkaak zijn ingetrokken. en deze
is op hare binnenvlakte • van een uitstekend knobbeltje voorzien. Zij voeden zich met het zaad van allerlei planten en
kruiden; hebben haar verblijf meestal in boschjes en struiken.
maken haar eenvoudig nest digt bij of op den grond. en leggen
eijeren, die met vlekjes en schrappen bedekt zijn. Zij worden in Europa. Afrika en een groot gedeelte van Azie aangetroffen, ontbreken echter in Achter-Indie en Australie. De talrijke, op de Gorzen
gelijkende vogels, welke men in Amerika. vooral Noord-Amerika
aantreft, wijken nagenoeg allen van dc onzen af door het gebrek
van een knobbeltje in den snavel: zij maken, als het ware,
eenen middel vorm uit tusschen onze Gorzen en Musschen, en
vervangen in Amerika grootendeels de plaats van laatstgenoemden.
In ons land werden tot nog toe acht soorten van Gorzen aan·
getroffen. In het overige Europa heeft men er een dubbel getal waargenomen; maar zij bewonen grootendeels het Zuidelijk
of Noord-Oostelijk Europa, en eenige komen slechts toevallig
uit Azie in ons werelddeel. Ook van onze inheemsche soorten
broeden slechts eeuige in ons land, en de anderen komen er
alleen op den trek, hetz~i geregeld of zeer toevallig.
De grootste inheemsche, en in het algemeen de grootste en
zwaarste soort is de G r a a uwe Gor s, Emoeriza miliaria. die
ook Gierstvogel, in Gelderland Graauwgors en in Groningen Dikschijter, Korenspork en Graauwstjirt
genoemd wordt. Zij is aanzienlijk grooter dan een Musch, en
even krachtig van maaksel. Zij heeft zeer eenvoudige tinten;
op de bovendeelen is zij ro~achtig grijsbruin met zwartbruine
lengtevlekken ; op de onderdeelen geelachlig wit, langs de
zijden op den krop en aan wêerszijde van de keel met donkerbruine vlekken. Zij bewoont bet gematigde en warme Europa,
en werd broedende in ons land slechts in sommige streken en
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wel in kleinen getale aangetroffen, zoo als b. v. in Groningen.
en ook in Gelderland en Noord-Holland. In de overige streken
neemt men haar slechts zeer zelden en op den trek waar. die
in October en November plaats heeft. In Maart komt zij aan
hare broedplaatsen terug. Zij houdt zich het liefst op velden,
ook op weilanden op, is zeer nuttig door het vernielen van rupsen vooral koolrupsen ; zet zich gaarne op steenen, palen en de
takken van struikeu en hoomen, van waar het mannetje zijnen
schorren zang laat hooren; maakt haar nest. meestal op een
voet hoogte van den grond, tusschen het gras en allerlei kruiden,
en legt vier tot zes roodachtig grijze, met bruin gewolkte en
gestreepte eijeren.
De gemeenste soort van ons land en in het algemeen van
ons geheel werelddeel is de G e e I gor s, .EmlJeriza citrinella,
die ook Haverkneu, Geelgierst, Geelvink, Gierstvink en Gerstkneu, in den Tielerwaard Drifter, in
Gelderland Geelkneus,in Noord-Brabant Sip of Schrijver en iu Groningen Ge els tj irt genoemd wordt. Zij is een
weinig langer dan een Vink, heeft eenen blaanwachtigen, bij
het wijfje min of meer vleeschkleurigen bek, eu is gemakkelijk te
herkennen aan de citroengele tinten van ·de onderdeelen en haren
kop, die echter bij het wijfje en de jongen door bruine overlangsche
strepen afgebroken worden. Haar mantel is rosachtig groen met
bruinzwarte lengtevlekken , en de stuit is roodbruin. De Geelgors handt zich aan de boschkanten , in struiken I heggen,
vooral in de nabijheid van sloaten of het water op. Het mannetje
zet zich in den paar- en broedtijd gaarne op de hooge toppen
der hoomen, van waar men zijnen eenvoudigen, zachten zang
verneemt. De Geelgors maakt jaarlijks twee broedsels, het
eerste reeds in de maand April. Men vindt haar nest in het
gras, in heggen, struiken, tusschen kruiden en zelfs in het
riet, veelal digt bij den grond, zelden eenige voeten daarboven.
Het is uit grasstelen, kruiden en mos vervaardigd en van
binnen met haar en wol belegd. De eijeren, vier tot vijf in
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getal, zijn witachtig, met paar~ch gevlekt en gestipt, en met
fijne gekronkelde streepjes als beschreven, wetlhalve deze vogel
in sommige streken "Schrijver" genoemd 'Wordt. In den winter
en voornamelijk bij hooge sneeuw, ziet men de Geelgors in
de nabijheid der woningen, vooral bij stallen, QP mestboopen
enz., in gezelschap van Mussehen en andere vQgels.
De 0 r t 0 la a n , Em6eriza !tort"lana, in Groningen V ree md e I in g genoemd, heeft in grootte en gestalte, in de kleur
van den rug, staart en de vleugels, zeer veel overeenkomst met ~
Geelgors, maar de onderdeelen van den krop achterwaarts zijn
roestrood , en de kop is bij het oude manuetje grootendeels
vaal geelachtig grijsgroen, bij het wijfje en de jongeu rosbruin
met bruine lengtevlekken. De Ortolaan broedt in het gematigde en warme Europa. In ons land is hij in het algemeen
een zeer zeldzame vogel, met uitzondering van eenige plaAtsen
in de provincie Noord-Brabant, waar hij op den trek in het
najaar, somtijds in aanzienlijken getale verschijnt. In de streken,
waar hij zich op den trek in menigte vertoont, b. v. te 1'urnhout, wordt hij met slagnetten gevangen, en in kooijell, bij
kaarslicht gedurende den nacht. met gierst in weiuige dagen
vet gemest, vervolgens door eene stopnaald in het achterhoofd
te steken, gedood, geplukt, doch niet ontweid, en met roode
zijden strikjes om den hals in spanen doosjes verzonden. In dien
staat worden zij het stuk somtijds tot eenige guldens, in vroegere
tijden tot een ducaat betaald. Reeds bij de oude Romeinen was
deze vogel als eene buitengewone lekkernij bekend; zij mestten
hem in afzonderlijke vogelhuizen met gierst vet, en noemden hem
om dit zijn geliefkoosd voedsel M i I i a ria. De Ortolaan heeft ook
in zijne zeden en wijze en nestelen veel overeenkomst met de
Geelgors.
Eene andere 800rt, de ei rl gor s, EmlJeriza cirlu., uit het
warme Europa, die noordelijk tot Wurtemberg en zelfs het
zuidelijke Engeland broedt, maar in ons land slechts zeer
toevallig voorkomt, heeft. in grootte '-kleur en levenswijze zeer

118

VOGEl,S.

veel overeenkomst met de Geelgors, maar de grondkleur van
den mantel is roodbruin, en het uitgekleurde mannetje beeft
eene zwartachtige kp.el en met zwart omzoomde oorstreek.
De D w erg gor s, Emheriza pU8illa, die, als de kleinste
van alle Gorzen gemakkelijk te herkennen is, bewoont Siberie
en het noordelijk Rusland verdwaalt echter van tijd tot tijd in
het overige Europa en werd ook in ons land herhaaldelijk aangetroffen. Zij heeft de grootte van een Putter, en valt vooral
in het oog door haren vaal roodbruinen , van boven van tw~
breede overlangsche bruin1.warte strepen voorzienen bovenkop.
De R ietgo rs,Emberiza 8cltoeniclua, gewoonlijk Ri et mus eh,
maar ook Sloot mus c h en Ri et v i n k genoemd, is slanker
en een weinig kleiner dan de Geelgors, en hare vleugels zijn
naar evenredigheid aanzienlijk korter dan bij al de overige soorteu. Het uitgekleurde mannetje is zeer kennelijk door dat de
boveukop, wangen en keel zwart, de knevelvlek en eene breede
halskraag wit, de stuit met de bovendekvederen van den staart
grijs zÜn. De Rietgors wordt in ons land, van April tot October,
lang~ de rietkanten der wateren aangetroffen, in de laatste jaren
intusschcn veel minder algemeen dan vroeger. Zij nestelt op
of digt bij den grond, iu struiken tusschen boomwortels of op
kleine hoogten in het gras. Haar zang is kort, afgebroken en
scherp, zonder echter onaangenaam te zijn. De eüeren zijn aanzienlijk kleiner dan die van de Geelgors. De Rietgors wordt in
Scandinavie tot aan de oevers der IJszee broedende aangetroffen,
en bewoont ook het heete Europa, ofschoon de voorwerpen uit
laatstgenoemde streken meestal eenen veel krachtigeren snavel
hebben dan de meer noordelijk levende.
De IJ s go r s, Emheriza lapponica, heeft de lengte van de Rietgors en doet ook aan deze soort door hare kleuren denken j maar
hare vleugeh zijn langer en zij onderscheidt zich, met de Sneeuwgors, van alle overige soorten, door haren verlengden en weinig gekromden nagel van den achterteen. De IJsgors broedt in de Noordpoollanden , en verhuist gedeeltelijk in het koude jaargetijde,
I
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om aan (Je Noordkusten van het vaste land van Europa te overwinteren. Zij komt alsdan, ofschoon zeer zeldzaam, ook aan
onze kusten voor. Zij houdt zich op den grond op, slaapt aldaar,
legt zich gaarne op het zand, en springt op den grond ala de
Leeuwerik.
De S nee u wgo r s, EmlJeriza nivalu. ook D u i u - • St r a 11 dZee- en Sneeuwputter, Sneeuwvink, en in Groningen
IJ skI et ter genoemd. heeft de grootte van de Geelgors, maar
is veel krachtiger van maaksel, hare vleugels zijn langer. de
staart is korter, en zij heeft den nagel van den achterLeen verlengd
en nagenoeg regt. even ala de voorgallude soort. De kleuren
der vederen zijn in het oog vallend, vooral in het volmaakte
klet'd der mannetjes, welke den mantel, en gedeeltelijk ook de
slag- en staartpennen zwart hebben. terwijl alle overige deelen
wit zijn, t'.D de bek donker loodkleurig is. In de overige kleederen zijn de buik en borst wit, de overige vederen grootelldeels rosbruin, op den rug met zwarte overlangsche vlekken.
De Sneeuwgors broedt onder gelijke luchtstreek als de IJsgors,
op de gebergten, tusschen de rotsen en ijsblokken, waar zij haar
nest onder de steenen maakt. De ouden overwinteren grootendeels aan de broedplaatsen, maar de jongen trekken, in het
najaar • langs de noordkusten van het vaste land van Europa, en
gaan ook landwaarts in. Men ziet deze vogels, vooral bij sneeuwweder of vorst, somtijds in groote menigte aan onze kuststreken.

DE MUSCHVOGELS. PASSERES.
De Muschvogels, welke men ook Vinkvogels noemt,
vormen cene zeer groote familie, wier soorten over den geheelen
aardbol verbreid zijn, en waartoe van Europesche vormen de
M u 88 C hen, V in ken, Sijs jes enz., de A p P e Iv i n ken,
Goudvinken en Kruisbekken behooren. Hun vorm is
tamel\ik ineengedrongen; zij hebben eenen dikken, min of meer
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kegelvormigen bek, en dil in ons werelddeel levende soorten hebben aUe slechts negen groote eJagpennen. Zij voeden zich met
zaden en insekten j de jongen worden in den regel geheel mei
rupsen en insekten groot gebragt.
Men kan onze inheemsche soorten onder de volgende vier
hoofdgeslaohten brengen.
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Het g6ltlaeht der V in ken, Fringilla, bevat, behalve de
A p P el v i n ken, G 0 u d v i n ken en Kr nis bek ken, alle
overige inheemsche Moechvogels.
De eigenlijke Musschen scheidt men veelal wederom af onder
den naam van P(U,~. Dit zijn de volgende drie inheemecbe
soorten. 10. De H u i s mus eh, P,iflgilla ao.e8tica, bij iedereen
toereikend bekend, in nagenoeg geheel Europa en dus ook
bij ons een buitengewoon gemeene vogel. De Huismnach is een
stand vogel, die, zoo als haar naam aanduilit, zich sedert lang
heeft gevestigd in en bij de menschelijke woningen, cn die hierdoor een zeer listige en wantrouwende vogel ill geworden. Haar
voedsel bestaat in granen en ,.aden, insekten en hunne maskers, beziën en vrochten, overblijfsels van menllchelijke spijs t
enz. Zij is vooral daardoor. dat zij veel ropsen verteert, een
nuttige vogel, en verdiende wel gespaard te ,,·orden. De Musch
maakt jaarlijks twee, en indien er een verstoord wordt, zelfll
drie broedsels. Zij plaatst haar nest onder de daken, balken,
in de reten en gaten van muren, of ook in boomholen, somtijds
zelfs vrU op boomtakken: het is zeer groot, uit stroo en hooi
vervaardigd, van binnen met vederen belegd en, indien het
geheel vrij staat, kegelvormig met een en zijdelingt'chen ingang.
De drie tot zes graauw- of blaauwachtig witte eijeren zijn van
donkergrijze vlekken voorzien.-20• De Ri ng m usch, PringilltJ
mOfltafttl, ook B 0 om-, Ber g- en Vel d mus ch genoemd, is klei-
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Der dan de Hnismusch; zij beeft eeDen witten dwarsband om
den hals en is van hier tot over den geheelen boveDkop vaal
roodbruin; de zwarte keel vlek is kleiD t en er is, volgens den
leeftijd, de sekse en het jaargetijde weinig verschil in de kleuren
der vederen. De Ringmnsch is in Europa en ODS land even
gemeen als de Huismusch, maar zij hondt zich langs den bui·
tenkant der steden en dorpen, in tuinen en kleine boscbjes op.
Hare stem is zwakker dan die der Hnismnsch; haar voedsel
hetzeIrde, maar zij is een veel IIchadelijker vogel dan deze t
daar zij door nog weeke of rijpe granen te eten, veel scbade
aanrigt, te meer, daar zij, tot aanzienlijke vlugten vereenigd t
in de graanvelden valt, en niet wel anders dan door bet gedurig
afscbieten van geweren daaruit kan worden gebonden. Zij
nestelt in boombolen, somtijds ook in beggen or struiken.
Het nest en de eijeren zijn kleiner dan die der HnillmnBClb, en
laatstgenoemde zijn "eel sterker gemarmerd en gevlekt. 30. De
Rot sm tlS c b t Pringilla pe'ronsa t is eene soort, die slechts t0evallig in ons land verdwaalt, en in het algemeen onder de op
sommige plaatsen b~perkte vogels behoort. Zij i8 een weinig
grooter dan de Huismusch, krachtiger van maaksel, en de staart
is korter en van witte vlekken voorzien; zij is bleeker van kleur,
en zeer gekenschetst door eene citroengele vlek tos8chen de
keel en den krop. De Rotsmusch bewoont bet warme Europa
tot Klein-Azie, en broedt ook, ofschoon in kleinen getale in
de bergstreken van Midden-Europa, noordelijk tot in het Thuring~r-wood, den Midden-Rijn en de Ardennen. Zij is een standvogel, zwerft echter, bij gebrek aan voedsel t somtijds tot op
grootere afstanden in het rond, en komt alsdan vooral op ~traat
wegen of bij de woningen. Het nest en de eijeren doen aan
die der Huismuscb denken t maar laatstgenoemde zijn grooter.
Zij nestelt in de holen van rotsen of boom en , of ook in de
splClten der muren vaD oude gebonwen.
Onze ge won e V i n k en de K e e p worden iD het ondergeslacbt
F ri Dg i 11 a, in den naanwsten zin van het woord begrepen. De
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V i n k, FriflgiUa ~oeleIM, heeft eene menigte andere namen in
ons land, zoo als S c h i 1d v i n k, Maan v i n k. K win k er,
Boekvink, Hofsteevink, Oostvink, Blaauwkop,
Kol fv i n k, Toe t v i n k en Bol v i n k, en de vogelhandtlaren
onderscheiden, onder den een of anderen dezer namen, allerlei
verscheidenheden bij deze soort, die echter niet standvutig zijD,
en veelal slecbhl in de verbeelding bestaan. De Vink heert ook
eenen langeren staart dan de Hllismuttoo en is derhalve een weinig
langer en ranker. Men kan de1,clloort in eIken leeftijd herkennen
aan hare geheel witte middelste vleogeldekvederen, aan eeue
groote witte vlek op de twee buitenparen der staartpennen en
aan den geelwitten eindv.oom der groote vleugeldekvederen. He~
oude mannetje heeft in het warme jaargetijde den bek licbtblaauw
met eene zwarte punt, in het najaar en den winter even als bij
het wijfje en de jongen grijsachtig vleeschkleurig. De onderd~.elcn zÜn vaal rol'éachtig roodbruin, hetgeen op den Bchterbnik
in het witte overgaat; de vJeugels en staart zijn grootendeel.
bruinzwart; de stuit. is geelgroen, de mantel geelachtig roodbruin. het voorhoofd l.wart; de wangen zijn-roestbruin, de bovenkop en nek groenachtig blaauwgraauw. De jongen van beide
seksen en het oude wijfje hebben den bovenkop, nek, mantel
en de wangen olüfbruin en alle onderdeelen licht grijsachtig
geelbruin. De Vink wordt in Europa tot aan den poolkring en
in Klein-Azie menigvuldig aangetroffen. en komt op den trek
in het najaar in groote vlugt.en door ons land, waar hij alsdan
uit het noord-oosten komende op de bekende vinkenbanen , v~raJ
langs den duinkant. in menigte gevangen wordt. Hij broedt
ook overal in ons land in bosschen en zelfs in groote tuinen,
ofschoon dit in de provincien Holland eerst in de laatste tien
jaren allengs meer algemeen plaat!! heeft gegreptm. De ouden,
vooral de mannetjes, overwinteren niet zelden aan hunne broedplaatsen. of zwerven op kleine afstanden rond. Hij maakt jaarlijks twee broedsels. Het diepe nest, hetwelk zeer fraai uit mos,
worteltjes en steeltjes van kruiden vervaardigd en van buiten

DB VINKEN.

128

met kot'llt.m08 en insektenspinsel overtrokken is, vindt men op
de takken van boornen of ook wel van groote struiken, en het
bevat drie tot zes groenachtig witte, van roodbruine roppen,
vlekjl'8 en streepjes en paat'llachtig grijze wolkachtige vlekjes voorziene eijeren. Men weet, dat de Vink als kamervogel zeer gezoehi
is, -en dat de vogelhandelaren , om hem beter te doen zingen,
dl' barbaarsche gewoonte hebben, hem de oogen uit te branden
en volkomen blind te maken. De Vink neemt ook eene eefl.l~
plaats in onder de rij der doOl' de jeugd op de zoogenaamde
krukken gemartelde vogels. - De K e e p, FriflUitlfl f1&OfUifri..
gilla, die ook Be r g- en Bos eh v i n k, in Gelderland Noor d- v i n k en in Groningen Kw e e v in k genoemd wordt. heeft volkomen de grootte en gP8talte van den Vink, maar Z\jn snavel
is krachtiger; hij heert eene 'lritte stuit en slechts het buitenpaar staartpennen is vaR eene witte vlek voorzien. De bek
is roodachtig geel, met eene zwarte punt, maar bij het mannetje in het voorjaar zwartblaauw. Het vederkleed van dpzen
vogel, vooral van het mannetje in den zomer, i,S zeer fraai. De
bovenkop , wangen, nek, mantel en de groote bovendekvederen
van den staart zijn alsdan staalblaauw; de keel, krop, zijden
van den romp en zij--dekvederen roestkleurig; de overige onder-deel en wit, en de vleugel- en staartpennen grootendeels nrart.
Na de Mlijing hebben alle donker gekleurde :vederen breede
roestkleurige randen. Bij het oude wijfje en de jongen zijn de
vederen van den bovellkop, mantel en het voorgedeelte der
vlengels zwartbruin met breede graaUWros86 randen. Het 1'08
der onderdeelen is tot den krop beperkt, en men ontwaart bruinzwarte overlangsche vlekken aan de zijden van den romp. De
Keep broedt in het noorden, in Scandinavie eerst noordelijk
van 59°; komt in het najaar, in groote vlugten naar MiddenEuropa en ook in ons land; overwintert in bOllSchen, vooral
in het gebergte, en keert in April naar züne broedplaatsen terug.
Zijn zang is niet aangenaam. Het nest vindt men op dwergachtige
berkenboomenj het gelijkt, even als de eijeren, op die van dpn Vink.
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De overige inbeemsehe 800rten staan ieder meer op zich zeI ven ,
dan de voorgaanden. Het zijn de volgenden.
De Groenling, FNtJgillackloru, die ook Groeninger
eD Greuninger. te Amsterdam ook Groenvink. in Gelderland V 1as v i n k, in Noord-Brabant G r u liS e 1 en in Groningen Kor n u i t genoemd wordt. beeft de lengte van de HuismlltlCh, maar hij is zwaarder en de snavel is krachtiger. Zijne
hoofdkleur is een fraai geelgroen, hetgeen echter op de meeste
onderdeeleD in een hoog groenachtig geel overgaat. De buitenrand van den vleugel is citroengeel. De groote dekvederen der
vleugels en groote bovendek vederen van den staart zljn aschgraauw. De slag- en staartpennen zijn zwart. maar laatstgenoemde, behalve het middenpaar • op de eerste twee derden harer
lengte citroengeel. Het oude wijfje is flaauwer van kleur, en de
groengele, gele en graauwe tinten worden door een vaal geelachtig bruin vervangen. De jongen gelijken op de wijfjl'8, moar
alle kleine vederen hebben vaalbruine overlangeche vlekken.
De Groenling bewoont gebeel Europa, met uitzondering van
het hooge noorden, en komt ook in Algiers voor. Hij wordt
in ons land Vlij algemeen, op hoornen. langs de boschkanten •
op buitenplaatsen en in tuinen aangetroffen. Hij vertoeft
bij ons van April tot in het najaar, en heeft eenen aangenamen, ofschoon korten en haastigen zang. Zijn voedsel bestaat
in allerlei zaden, beziën en insekten. Hij plaatst zijn fraai,
halfkogelvormig nest op hoornen of ook tusschen de takken van
struiken, en het wijfje legt vier tot zes, blaauwgroenachtig witte,
van enkele rood- of donker bruine stippen of vlekjes voorziene
eijeren.
De Dis tel v i n k, PrÛlgiUa cardaelu. veelal Put ter, ook
BI oe m put ter en in Groningen ook K I et ter genoemd, heeft
de grootte der Ringmusch, maar hij is fijner en slanker van
maaksel. Hij is zeer gemakkelijk te onderscheiden door zijne
fraaije kleuren. Bij de ouden is het gezigt ponceau-rood, en
van achteren door cenen witten band begrensd. Het achrorhoofd
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en van daar een band achter de oorstreek, is zwart; de mantel
geelbruin. De krop, bol'st en zijden vau den romp zijn roestkleurig; de stuit, de onderdekvederen 'fan den staart en de
buik in het midden wit. De vleugels en staart zijn zwart; maar
de groote vleugeldekvederen en de voorhelCt der groote slagpennen zijn hoog citroengeel, de slag- en middelste ltaartpennen
wit aan het einde I en de overige staartpennen elke met eene
groote en lange witte vlek. Bij de jongen zijn de kleine vederen
licht roestbruin, met eene zwarte vlek. De Distelvink wordt
in Enropa noordelijk ongeveer tot 64° aangetroffen, en is gemeen
in Klein-Azie. Hij overwinterl in het znidelijk Europa. In ons
land broedt hij op vele plaatsen, waar hout staat, zelfs in groote
tuinen. Hij houdt zich gaarne op populieren op, mijdt daarentegen de sparreboomen , evenzeer als moerassen en h~ gebergte.
Hij zingt aangenaam, zijn voedsel bestaat in allerlei zaden, vooral
'Van distels en 8.lldere zamengestelde planten en van brandnetels. Zijne jongen brengt hij met insekten op. Hij plaatst zijn
nest, hetwelk oven'.enkomst heeft met dat van den Vink, op
hooge hoomen, en het bevat vier tot vijC blaauwachtig witte,
van paarse oC bruine stipjes en sohrapjes voorziene eijeren.
Het S ij sj e, Friugilla 8pin1l8 , dat slechts vier en eenen halven
duim lang ij!, val~, behalve om deze geringe grootte, dadelijk in
het oog door zijnen korten aan het einde ingesneden staart,
zijn konischen, zeer puntigen snavel en zijne kleuren. Bij het
oude mannetje zijn de bovenkop tot in dell nek en de kin zwart;
de onderdeelen van de bont achterwaarts wit, aan de zijden
met zwarte overlangache vlekkeu i de overige onderdeelen, de
stuit en eene streep boven de oogen citroengeel; de mantel is
grijsachtig geelgroen, met donkere onduidelijke lengtevlekken ;
de slag- en staartpennen zijn grootendeels zwart, met gele zoomen.
Bij het oude wijfje en de jongen ontbreekt het zwart aan den
kop en de keel; de grondkleur der bovendeelen is meer bruinachtig, die der onderdeelen witachtig. Het Sijsje wordt in geheel
Europa en in de noorder helCt van Azie tot Japan aangetroC-
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fen. Intusschen is het in vele landen slechts als trekvogel bekend.
Het nestelt in de sparrebosschen van het noordelijke Europa
en ook in het oostelijke Midden-Europa, enkelen zelfs in Gelderland. De overige streken van ons rijk bezoekt het slecMs op
den irek in het najaar, het wordt er echter veelal den geheelen
winter door zwervende aangetroffen. Zijn voedsel bestaat in het
zaad van allerlei boom en , vooral elzen, berken en sparren; in
den broedtijd ook in insekten. Zijn zang is niet onaangenaam,
maar haastig. Het diepe nest heeft overeenkomst met dat van
den Vink. Men vindt het op boomtakken ver van den stam,
op vijf en twintig eu meer voeten hoogte. De vijf tot zeven
eijeren zijn groenachtig wit, en van roode en bruine stipjes en
schrapjes voorzien.
Het K n e u t.j e, FriftgiUa cam.abifUJ, ook V I am s ij s, He nnipvink, Kneuter, in Gelderland Lukker, in Utrecht en
Groningen Rob ij n tje genoemd, heeft vijf duim lengte, en is,
behalve aan zijne kleuren. zeer kennelijk aan zijnen, met een
bundel van haarvederen bedekten, loodkleurigen snavel, en
de witte zoomen der slag- en staartpennen. De bovenkop
tot in den nek en de wangen zijn grijs, maar bij het mannetje
is de kruin, even als de krop en borst, fraai rood. De overige
onderdeelen en ook de stuit hebben eene witachtige grond.
tint j de mantel en een gedeelte der vleugels zijn kaneelbruin ,
maar de vederen en pennen in het midden luvartachtig. In het
winterkleed, hetgeen echter bij de in Afrika en Azie broedende
voorwerpen in het geheel niet verschillend is van het zomerkleed,
zijn alle tinten minder zuiver, en het rood is door grijze vederranden bedekt. Het Kneutje is in de meeste landen van Europa,
noordelijk tot ongeveer 64°, een gewone broedvogel, in drooge,'
met struiken, vooral doornstruiken, of laag hout begroeide streken. In Nederland wordt het vooral in Gelderland, Noord-Braban'
en in de met doornstruiken begroeide duinen broedende aangetroffen, ontbreekt daarentegen iu de lage streken. Het vertoeft
bij ona in den regel van April tot October, en verhuist alsdan naar
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de minder koude streken van Europa, waar het gedurende den
winter rondzwerft. Het is onrustig, vlug en schuw i zijn zang
is kort. haastig, maar tamelijk aangenaam i zijn voedsel bestaat
in het zaad van allerlei kruiden. Deze vogel leidt ook in den
brofldtijd een half gezellig levelI. Men vindt zijn, uit steeltj61
en worteltjes van planten vervaardigd en van binnen met wol
of plalltenpluis bt'legd nest, op allerlei struiken, vooral doornstroiken en ook somtijds op boom en , maar zelden boven manshoogte. De eijeren, vier tot zes in getal, zijn blaauwachtig wit
en van enkele roodachtige vlekken voorzieJL Deze vogel maakt
in den regel jaarlijks twee broedsels.
Het Fr a t. e r t je, Fri'Rgilla montiftm, hetwelk in Groningen
Bar m en g r a a uwe Bar m genoemd wordt, heeft ongeveer
de grootte van het Kneutje, en is zeer kennelijk aan zijnen zeer
korten wasgelen snavel, welks neusgaten met stijve borstelvedertjes bedekt zijn, en aan züne kleuren. Hoofdkleur der vederen
van de boven:deelen bruinzwart, met breede geelbruine zoomen;
maar de keel, krop en zijden van het ligehaam lichtros, de
overige onderdeelen rosachtig wit. en de stuit bij het oude mannetje roeérood. Het Fratertje broedt in het noorden van OrootBrittanje en Skandinavie. He~ komt slechts op den trek in
het gematigde Europa en ook tot ons. en overwintert er ook,
hier en daar rondzwervende. Zijn zang is aangenaam. Men vindt
zijn, van ~innen met vederen en haren belegd nest, in vlakke
streken, tusschen struiken, digt bij den grond. De eijeren gelijken
veel op die van het Kneutje.
Het B ft r m s ij s je, Pf'ingilltl linaria, in verscheidene streken
Pa a p j e en in Groningen St een bar 00 genoemd, beeft in het
algemeen veel overeenkomst met het Fratertje, maar is zeer gemakkelijk te herkennen aan eene zwarte kinvlek en zijne karmijnroode kruin, welke kleur, ofschoon bleeker, ûch bij het
mannetje in bet prachtkleed ook over den stuit en een groot
gedeelte der onderzijde van den vogel uitbreidt. ZUlle grootte
is volgens de voorwerpen somtijds zeer afwisselend. Het Barm-
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sijsje broedt in alle NoordpooIlanden , en verbreidt zich in het
koude jaargetijde, in sommige jaren in eene onbegrijpelijke
menigte, over de gematigde streken van het noordelijk halfrond,
zuidelijk somtijds zelfs tot Egypte. Enkele paren broeden intusschen ook in het Reuzen- en Karpathische gebergte. Men
vindt het nest tusschen de takken van struiken, en het bevat
vier groenachtig witte, met roodbruin gestippelde eijerell. Deze
vogel voedt zich met het zaad van allerlei kruiden en boom en ,
vooral van elzen en berken. Hij is vrolijk van aard, zeer levendig
en klimt, even als het Sijsje, zeer behendig langs de takken
der boomen. Het mannetje heeft een en zachten, waar onregelmatigen zang.

DE

A P PEl. V I N KEN.

Het geslacht der A p pel v i n ken, Coccot"raJUttJ8 I bevat de
groote soorten van Muschvogels, wier maaksel zeer krachtig is
en die een buitengewoon dikken, nagenoeg tolvormigen snavel
hebben, waarmede zij de steen pitten van allerlei vruchten kunnen verbrijzelen. In ons werelddeel wordt slechts ééne soort
van dit geslacht aangetroffen. Deze is
De A p pel v i n k, Coccot"rau8tea fJulgaria, ook Dik bek
en in Gelderland K ers ebi I ter genoemd. Hij is niet eens
zoo lang als een Leeuwerik, maar wel krachtiger en zwaarder,
en zijn staart heeft slechts twee duim lengte. Men kan hem,
behal ve aan zijne grootte, dadelijk herkennen aan de zonderlinge
gedaante zijner binnenste, groote slagpennen, die aan het einde
schopvormig verbreed en eenigzins gekronkeld zijn. De snavel
is aan het einde zwartachtig, voor het overige vleeschkleurig,
maar in het voorjaar en den zomer parelkleurig blaauwachtig.
De hoofdkleur der bovendeelen is een vuil roodbruin; maar de
wangen, de stuit en het voorhoofd zij n roestgeel , de vleugels
in het midden, de staart aan het einde wit, de slagpennen groo-
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tendeels zwart, en de nek is grijs. De onderdeelen zijn vaal
rosachtig rosékleurig, van den buik naar achteren echter wit.
De teugels en keel zijn zwart, maar bij de jonge voorwerpen
ontbreekt dit zwart even als het grijs aan den nek, alle kleuren zijn flaauwer en de vederen der onderdeelen hebben bruinachtige dwarsvlekken. De Appclvink bewoont het warme en
gematigde Europa, noordelijk tot de Lapmark , en wordt ook
in Klein-Azie , Siberie en Japan waargenomen. Hij broedt in
Gelderland en waarschijnlijk ook, ofschoon slechts bij uitzondering, in andere provincien van ons rijk, misschien zelfs in
de met bosch begroeide duinstreken van Noord-Holland, maar
in het algemeen is hij in de meeste strekcn van ons rijk slechts
als een vogel bekend, die zecr enkel en hier en daar op zijne
zwerrtogten, in het gure jaargetijde gezien wordt. Hij bewoont
het hooge geboomte, zelfs boomgaarden, vooral van kerseboomen , waar hij groote verwoestingen kan aanrigten, maar
vermijdt de sparrebosschen. Zijne stem is zamengesteld uit allerlei
juist niet bijzonder welluidende klanken. Het is een zeer schuwe
en voorzigtige vogel, die zich met zaden, de pitten van vruchten,
en jonge doperwten voedt, in den paar- en broedtijd echter ook
illsekten eet. Van de kersen eet hij slechts den inhoud van de
pit, nadat hij deze met zijnen krachtigen snavel verbrijzeld
heeft Hij plaatst zijn napvormig , uit steeltjes en worteltjes
van kruiden en uit mos gevormd en van binnen met wol belegd nest op boomtakken. De eijeren, drie tot vijf in getal,
zijn groenachtig grijs met bruine vlekken.

DE

GOUDVINKEN.

De Go u d v i n ken, die men onder den geslachtsnaam van

P!lTrlmZa begrijpt, zijn Muschvogels, wier staart gewoonlijk
min of meer verlengd is, en wier bek kort, dik, kegelvormig
en gekromd is, terwijl de neusgaten in den regel met eenige
9
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borstelvedertjes bezet zijn. Wij hebben in ons land slechts eene
soort van Goudvinken: dit is
De Go u d v i n k. Pyrrhula vlIlgarU. Hij is grooter en krachtiger dan een Vink. De snavel is zwart, de oogen en pooten
zijn donkerbruin. Hij heeft in eIken leeftijd het gezigt en den
bovenkop zwart, den stuit, en ook glootendeels de groote vlengeldekvederen, wit, en kan door deze kenmerken gemakkelijk
van alle andere Muschvogels worden onderscheiden. De staartpennen zijn geheel, de slagpennen grootendeels zwart. Overigens zijn de kleine vederen bij het oude wijfje en de jongen
van beide sekse vaal bruinroodachtig grijs, bij het oude mannetje op den mantel fraai grijs, op de onderdeel en licht ponceaurood. De Goudvink nestelt in het noordelijk en Midden-Europa,
bij ons ook, maar zeer enkel, in Gelderland. In de overige
streken van ons rijk wordt hij slechts in het gure jaargetijde,
en alles behalve menigvuldig, in kleine troepen zwervende
aangetroffen. Opmerkenswaardig is het, dat de in de westelijke
helft van Europa levende voorwerpen kleiner zijn dan die der
westelijke helft. Bij ons komen beide rassen voor, maar de
kleine zeldzamer dan de groote. De Goudvink laat zijnen eenigzins schorren zang, meestal onder het maken van allerlei gebaren hooren j zijne lokstem is echter zacht fluitend en aangenaam, en hij leert, jong opgevoed, den zang van allerlei vogels
nabootsen of kleine muzijkstukken nafluiten, weshalvIJ bij zeer
geschat is als kamervogel. Zijn voedsel bestaa~ uit de pitten
van beziën en het zaad van allerlei planten. Het nest, dat
op eene onderlaag van fijne takjes rust, is voornamelijk
uit worteltjes en steeltjes van kruiden vervaardigd en van
binnen met haren en wol belegd. Het staat op kleine hoomen
ter hoogte van vijf tot twintig voet, en bevat vier tot vijf,
naar evenredigheid kleine, blaanwaehtig groene, van paarsachtige en donker roodbruine vlekjes en stippen voorziene eijeren.

DE KRUISBBKKEN.
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DE KRUISBEKKEN.

Het geslacht der Kr u is bek ken, Lozia genoemd, bevat
een klein getal soorten uit het noordelijk halfrond, van welke
de meesten daardoor gekenschetst zijn, dat hare beide gekromde
en eenigzins verlengde kaken elkaAr overkruisen. Zij zijn voor
het overige plomp van vorm, hebben eenen grooten kop, korte
pooten, meestal eenen korten, aan bet einde diep ingesneden
staart, leven in sparrebosschen, voeden zich voornamelijk met
bet zaad van sparreboomen, en broeden gewoonlijk in bet koude
jaargetijde, te weten in December, Januarij en Februarij. Hun
zang is eenigzins scbor en onregelmatig, maar niet onaangenaam. De vleugels en staart zijn in eIken leeftijd zwartachtig,
met lichte zoomen. In den jeugdigen leeftijd zijn de kleine
vederen geelachtig grijsbruin met zwartachtige lengte vlekken.
Bij de oude wijfjes trekt de grolldtint meer in bet geel- of
grijsgroenachtige en de vlekken zijn minder duidelijk; bij de
mannetjes gaat, wanneer zjj het volmaakte kleed aanleggen. de
grondkleur allengs in het gele en vervolgens in een fraai aalbeziënrood over. In de gevangenschap treedt dit rood echter
zeldzaam te voorschijn. De drie volgende soorten, de eenigen
van ons werelddeel, worden ook in ons land waargenomen,
maar twee van deze slechts, bij uitzondering.
De g r oot e K r u i sb ek, Lozia pytiopaiUacu4, is de grootste
van het geslacht, en bereikt zeven duim lengte. HU broedt in de
noordelijke en gematigde streken van de oosthelft van Europa,
komt slechts zeer enkel, wanneer hij na den broedtijd somtijds
zwervende is, in de overige landen van ons werelddeel, en
werd ook in dezen tijd in ons rijk enkele reizen aangetroffen.
Hij nestelt hoog op sparreboomen, van December en Januarij tot
J Iluij. Het Dest i!l vervaardigd uit digt in een geweven drooge takjes van sparreboomen en korsmos , en de drie tot vier eijeren zijn
witacbtig eu met vlekjes van allerlei donkere kleuren ge teek end.
De gewone en gemeenste soort, die eenvoudig Kr u i s bek,
9*
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Lo:eia curoiro8tra, genoemd wordt, heeft de grootte van eene
Huismusch, ofschoon zij veel krachtiger van maaksel is. Zij
wordt in geheel Europa en in Siberie, ja zelfs in Japan, aangetroffen. Het is mij onbekend, of zij in ons land broedt,
maar zij wordt er, nagenoeg jaarlijks, wanneer zij dikwijls
reeds in den nazomer zwervende is, troepsgewijze, voornamelijk
op sparreboomen en populieren, van welker zaden zij zich
voedt, waargenomen. Zij heeft, wat haar nest, den tijd van
broeden en de eijeren betreft, veel overeenkomst met den grooten
Kruisbek, maar de eijeren zijn kleiner.
De derde en laat!te soort is de Witbandige Kruisbek,
Lozia óifaaeiata. Z~i heeft de grootte van den gewonen Kruisbek, maar hare teenen en de vleugels zijn korter, de groote
vleugeldekvederen zijn, in eIken leeftijd, aan haar einde van
eenen breeden, witten zoom voorzien en hare lokstem is scherper.
Zij bewoont Siberie en het Noordelijk Rusland, en komt In
sommige jaren, wanneer zij zwervende is, in kleine troepen
naar het overige Europa. Eene diergelijke familie werd ook in
1846 bij Utrecht waargenomen en er eenige van gevangen.

DE HOE N DER V 0 GEL S.
GALLIN AE.
Men begrijpt onder dezen naam niet alleen alle mm of meer
met ons Hoen overeenstemmende vogels, zoo als de Fasanten ,
Kalkoenen, Paugis, Paauwen enz., maar zelfs ook de Duiven.
Deze vogels zijn krachtig van maaksel, hunne vleugels zijn
veelal breed, kort en afgerond; de staart is breed en gewoonlijk
uit meer dan twaalf pennen zamengesteld i de kop klein i de
bek krachtig, maar niet groot, en flaauw gekromd i de pooten
zijn veelal krachtig, met stompe nagels en tot aan den voet-
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wortel met vederen bekleed; zij hebben in den rE'gel vier, zelden
drie teenen, die gewoonlijk spanvliezen vertoon en j hun slokdarm
is van een krop voortien , waarin het voedsel geweekt wordt,
alvorens het in de maag komt, wier wanden van zeer krachtige
spieren en van binnen met een hard vlies bekleed zijn, beide
dienende om de harde deelen der spijzen fijn te wrijven. Zij
eten zaden, vruchten, insekten, en vooral hunne maskers, wormen enz. De meesten broeden op den grond en leggen een
groot getal eijeren, maar de Duiven leggen er slechts twee en
nestelen op boomen. De jonge Duiven blijven in het nest, totdat
zij volkomen vederen hebben; de jongen der overige Hoendervogels verlaten het daarentegen kort na hunne geboorte. Men
treft in alle werelddeelen soorten van deze ordo van vogels
aan, en verscheidene dezer werden getemd en zijn als. huisdieren over den gehooIen aardbol, zoo ver de mensch zich heeft
gevl'!tigd, verbreid. Sommige dezer, zoo als de Fasant, zijn
later wederom verwilderd in streken, waar zij oorspronkelijk
niet gevonden worden. In Nederland worden in den wilden staat
slechts een klein getal Hoendervogels aangetroffen. Zij behooren tot de volgende geslachten.

DB

PATRIlZIN.

De Pat rij zen, welk woord van den latijnschen naam Pertlire
afgeleid is, hebben een krachtig en ineengedrongen ligchaam,
cenen kleinen kop, korte en afgeronde vleugels, eenen korten
staart die hangende gedragen en slechts bij hevige aandoeningen opgerigt wordt, en voetwortels, die bij het mannetje met
een knobbeltje, of een, somtijds twee zoogenaamde sporen gewapend is. In Nederland hebben wij I.Ilechts twee soorten van
dit geslacht, te weten, de Patrijs en de Kwartel.
De Pat r ij 8, Perdiz cinerea, die ook Vel d hoe n en door
de jagen! eenvoudig Hoe 11 genoemd wordt, heeft ongeveer elf
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duim lengte, is bij iedereen hekend , en gemakkelijk door zijne
grootte en kleuren van den Kwartel te onderscheiden. Het mannetje is, behalve aan zijne sporen, kennelijk aan eene groote,
hoefijzervormige kastanjebruine vlek op het midden der borst.
De Patrijs is zeer fijn en met fijne tinten geteekend , en heeft
op het voorhoofd eene lange aorstreep, de wangen en keel vaal
roestkleurig. De Patrijs is een in Midden-Europa en ook in
ons land zeer gewone vogel, en gaat in Scandinavie tot 61 0
N. Br. In het zuidelijk Europa is hij minder menigvuldig,
daarentegen komt hij in menigte in het westelijk Azie voor.
De jagers hebben gemeend, onder de namen van T r e k- en
, B erg pat r ij zen verschillende soorten te moeten onderscheiden,
die echter sI,echts in de verbeelding bestaan. De Patrijs is een
standvogel, die intusschen in enkele gevallen, bij gebrek aan
voedsel, wel eens, maar hoogst zeldzaam, troepsgewijze rondzwerft of zijn verblijf aan andere plaatsen opillaat. Hij leeft,
behalve in den paartijd, familiesgewijze. Hij houdt zich gaarne
in graanvelden , of op het bouwland, maar ook bij de heidevelden,
op drooge weilanden, aan opene plaatsen in het hout, op de
geesten en pannetjes van onze duinen of op de duinen zeI ven
op; hij loopt zeer goed, drukt zich bij gevaar op den grond, is
echter zeer waakzaam, en vliegt bij gevaar schielijk en in den
beginne met gedruisch weg. De Patrijs voedt zich met granen
en andere zaden van kruiden, ook met plantenknoppen , insekten en beziën. In den paartijd, die reeds vroeg in het jaar
plaats heeft, vechten de mannetjes hevig, om ieder een wijfje
te verkrijgen. De groenachtig lichtgrijze eijeren, tien tot t.waalf
in getale, worden in eene. van drooge grashalmen voorziene,
uitholing van den grond gelegd. De oude haan houdt bij het
nest wacht, en waarschuwt bij gevaar het broedende wijfje,
hetwelk alsdan het nest loopende verlaat, en eerst opvliegt,
wanneer het op eenen aanzienlijken afstand is gekomen. Kort
nadat de jongen uitgekomen zijn, worden zij door de ouden
van het nest weg en naar mierenhoopen gebragt, waar zij in
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de zoogenaamde miereneijeren hun eerst en een voortreffelijk
voedsel vinden. Bij nachttijd , gevaar of slecht weder neemt
hen de moeder, even als de kip hare kuikens, onder zich. Bij
Dat weder gaan zij echter weldra te niet.
De Kwar tel, Perdi:e cot#,.niz, ook W ach tel en Kwak kei
genoemd, bereikt slechts zeven duim lengte, maar stelt overigens de Patrijs in het kleine voor. De Kwartel is op de bovendeelen grijsachtig ros, met rosachtig witte overlangsche vlekken
en zwarte dwarsbanden , en op den kop met drie lichte strepen.
De onderdeelen zijn rosachtig wit, op de borst en zijden met
lichtere, zwart overzoomde lellgtevlekkeu. De keel is van achteren
met eenige rijen dwarsvlekken omzoomd en bij het oude mannetje min of meer donker roodachtig bruin. De Kwar tel broedt
in het gematigde en warme Europa, Noord-Afrika en Azie tot
Hindoestan. Hij verhuist dikwijls reeds in het begin van September en trekt later in vlugten van vele duizenden naar
Noord-Afrika; velen overwinteren echter in het zuidelijke Europa,
sommigen zelfs aan hunne broedplaatsen, waar zij zich gaten
in de sneeuw graven. Hij keert veelal eerst in het begin van
Mei aan zijne broedplaatsen terug. De Kwartel wordt in het
grootste gedeelte van Nederland, maar in niet grootell getale,
voornamelijk in het hooiland en op graan velden broeclende aangetroffen. Hij loopt en vliegt schielijk, maar veelal lager dan
manshoogte van den grond. Even als bij de Patrijzen, ontstaan
er tegen den paartijd hevige gevechten tu~schen de mannetjes,
en deze duren ook dikwijls na dezen tijd voort: hierdoor is men
waarschijnlijk tot de meening gekomen, dat de Kwartels in
polygamie leven. Het nest, hetwelk niet meer dan eene met
weinige stroohalmen belegde uitholing van den grond is, bevat,
slechts eenmaal 's jaars en wel eerst in J ulij of het einde van
J onij , in den regel acht tot twaalf groote, glanzige, lichtolijfbruin-gele, met zwartbruine stippen en vlekken bedekte
eijeren. De broedtijd duurt twintig dagen, en de jongen 'verlaten het nest dadelijk na hunne geboorte.
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RUIGPOOT-ROENDERI~

Men heeft van oudtijds de gewoonte onder dezen naam, in de
wetenschap onder dien van Tetrao, de soorten aan te voeren'
wier voetwortels en somtijds ook teenen geheel of grootendeels met vederen bedekt zijn. In ons land leeft slechts eene
soort van deze familie, te weten het Kor hoe n, terwijl er onlangs eene tweede als verdwaalde opgemerkt werd.
Het Kor hoe n, Tetrao tetriz, is dadelijk ce herkennen aan
zijnen staart, die van achteren ingesneden en verbreed is, en
bij het oude mannetje zoo, dat zijne beide helften aan het einde
halve-maanswijze naar voren gekromd zijn en, zoo als men het
uitdrukt, eene liervormige gedaante hebben. Men ontwaart boven
elk oog eene, bij het mannetje zeer groote, naakte met wratjes
bedekte, hoogroode kam. De haan bereikt twintig. het wijfje
slechts zestien duim lengte. Het oude mannetje is nagenoeg geheel blaauwzwart, het· wijfje en de jongen zijn roestkleurig, Dlet
zwarte halve-maanvormige dwars vlekken. Het Korhoen bewoont
het gewatigde Europa tot Siberie. Het houdt zich bij voorkeur
in streken op, die met hoog heidekruid en berkenbosschen begroeid zijn. In ons rijk komt hij voor op sommige eenzame.
met hooge heide begroeide gronden van Overijssel, Drenthe en
Groningen. Het is een standvogel, die schuw is, goed loopt en
vliegt, zich. waar boomen zijn, gaarne op takken zet, hetzij om
te rusten, hetzij om er te slapen. Zijn stemgeluid is fluitend.
Zijn voedsel bestaat in de knoppen van jonge bladen, allerlei
planten, in insekten en hunne maskers, in zaden en beziën.
Er hebben, gedurende den paartijd, van half Maart tot Mei,
tusschen de mannetjes hevige gevechten om het bezit der wijfjes plaats. Deze leggen hare vaal gele met roestbruine vlekjes
bedekte eijeren, ten getale van zeven tot tien, in eene in den
grond gekrabde uitholing.
Het S t ep pen - Z a n d hoe n, Syrrnapte8 paradozu, waarvan
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men onlangs een paar in ons land heeft waargenomen, behoort
eigenlijk tot het geslacht der Z a n d hoe n der en, Pterocle8,
en deze stemmen door hunne met vederen bedekte pooten, met
de Ruigpoot-,boenderen overeen, maar zij doen door hunne grootte
en hun uiterlijk aan de Duiven denken; hunne vleugels en staart
zjjn lang, de staart is wigvormig, zij hebben verkorte teenen,
zjjn meest isabelkleurig, en bewonen zandachtige, woeste streken
van Afrika, het westelijke heete Azie en om de Middellandsche
Zee. Bij de Steppen-Zandhoenderen, waarVflD men twee soorten
keut, ontbreekt de achterteen , die bij de Zandhoenderen zeer
klein en hooggeplaatst is, geheel en al, de teen en zij n nog korter
dan bij deze en niet naakt, maar tot aan de nagels met
vr.dertjes bekleed; de twee middelste staartpennen, zooals de
twee eerste slagpennen, loopen in lallge draden uit i zij bewonen
Turkestan en Tubet. De soort van eerstgenoemde streken, die
bij ons, maar nog niet i n het overige Europa aangetroffen werd,
beeft de grootte ecner Tortelduif; hare hoofdkleur is een grijsachtig okergeel, op de bovendeelen met zwarte vlekken, op den
buik nagenoeg geheel bruinzwart en 88n den kop zuiver okergeel. Een paar dezer vogels werd in 1859 tegen het einde
van Augustus bezuiden Zandvoort waargenomen, waar het
zich uitsluitend in het kale zand ophield. Eerst in het begin
van October mogt het gelukken, een der beide voorwerpen te
schieten; het tweede werd later niet meer terug gezien.

Dl!:

DUIVEN.

COLUHBAE.

De Duiven, ofschoon naauw verwant met de Hoendervogels,
verwijderen zich van deze, doordat hunne teenen zonder spanvlies
zijn, in een vlak liggen en eene vlakke zool hebben, doordat
zij in den regel op hoomen nestelen en hoogstens twee eijeren
leggen. Deze eijeren zijn wit, en het nest is plat, klein en zoo
los uit takjes gemaakt, dat men er door heen kan zien. In den
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wilden staat wordt ons land slechts door drie soorten van Duiven bewoont. Dit zijn
De Woudduif, Columba palumlnu, die ook Ringduif,
Rin gel d u i f, II 0 S c h d u i f, K 0 0 I d u i f en Hou t d u i f genoemd wordt j ?ij is de grootste soort van ons werelddeel, en
bereikt vijftien tot zestien duim lengte. Hare oogen zijn geel,
de bek en pooten rood, en zU i~ behalve hare grootte, aan haren
witten halskraag en de witte buitenste vleugeldekvederen gemakkelijk te onderscheiden. De nek is metaalglanzig violet en violetgroen. De krop vaal pu:rpergrijs j de overige onderdeelen, de stuit
en een band over de staartpennen zijn blaauwgrijs; de overige
boveudeelen bruingrUs, op de pennen zwartbruin. De Woudduif
wordt iu het gematigde eu zuidelüke Europa, tot Madera, en
in het westelijk Azie aangetroffen. Zij is iu Nederland een zeer
gemeene vogel, die niet alleen allerlei bosschen, maar zelfs in
onze dorpen en steden, op de boomen der tuinen en grachten
broedt. Haar voedsel bestaat uit granen en in het algemeen de
zaden van allerlei boomen en kruiden. Na den broedtijd leeft
zij gezellig, verhuist in September en October, overwintert echter
ook dikwijls, en keert in April naar hare broedplaatsen terug.
Zij maakt jaarlijks twee broedsels, plaatst haar nest op horizontale boomtakken, en legt twee witte eijeren, uit welke, na
zeventien dagen broedens, de met haarvederen bedekte jongen
te voorschijn komen.
De kleine Boschduif, Co!lumba Oe1fa8, gelijkt in het algemeen,
door harp kleuren, op de \V oudduif , maar zij is om een vierde
kleiner j de witte halskraag en het wit aan de vleugeldekvederen ontbreken; men ontwaart op de vleugels eenige groote
zwarte vlekken, en de onderzijde van den romp is donkerder.
De kleine BoschduiC komt in het gematigde en zuidelijke Europa,
en ook in het westelijk Siberie voor. In ons land wordt zij
zeldzaam cn slechts in sommige plaatsen, b. v. in Nijmegen en
in de Meijerij van 's Hertogenbosch, aangetroffen. Zij bewoont
wouden, waar oude, groote boomen staan, in wier holen zij
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uitsluitend te nestelen schijnt. Men vindt daarin de twee mat
witte eijeren met eene poreuse schaal op eene onderlaag van
takjes, worteltjes, mos en bladeren.
De Tor tel d u i f, Cohmba turlvr, bereikt cene lengte van
elC duim. Zij is van de overige inheemsche soorten gemakkelijk
te onderscheiden, doordat haar hals aan we~rszijde van een
veld voorzien is, bestaande uit vier rijen van schulpachtige,
zwarte, met blaauwwit gezoomde vederen. Haar bek is roodachtig
geel, de pooten en oogen zijn rood. De kop is grijll, de slagen staartpennen zijn zwart, maar laatstgenoemden aan haar einde
wit. De rug en de vleugelvederen zijn bruin, laatstgenoemden met
breede rosse zoomen. De buik is wit, maar de overige onderdeelen zijn purpergrijs. De Tortelduif komt in ons geheel werelddeel noordelijk tot Lapland voor; zij bewoont ook Noord-Afrika
en het westelijke Azie. In Nederland wordt zü even menigvuldig
en op dezelfde plaatsen als de Woudduif aangetroffen j ook nestelt
zij veelvuldig op de hoornen van vele onzer steden. Zij is een
trekvogel, die ons in September verlaat en in April terugkomt.
Haar voedsel bestaat in granen en allerlei zadell van kruiden.
Haar los gemaakt nest plaatst zij op boomtakken, meestal digt
bij den stam, en het wijfje legt, veelal twee maal 's jaars, telkens
twee eijeren.

DES TEL T V 0 GEL S.
( G RAL LAT 0 R E S. )
Men noemt deze vogels veelal Moerasvogels en in de Wetenschap Stel tloopers. Hun voornaamst kenmerk. waarop de Houtsnippen eene uitzondering maken. en betwelk ook bij sommige
Watervogels. b. v. de Zeezwaluwen aangetroffen wordt, is, dat
het ondergedeelte hunner schenkels min of meer verlengd. naakt
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en gelijk de tevens min of meer verlengde voetwortel met schilden
of schubben bekleed is. Hunne teenen zijn gewoonlijk vrij. Men
kan deze vogels in vier zeer natuurlijke familien verdeel en , te
weten die der Reiger-, Loop-, Snip- en Ralvogels.

DE REIGERVOGELS. ARDEAE.
Tot deze familie behooren, van de hier te lande waargenomene
soorten, de Reigers met de Roerdompen, de Lepelaa r, de
Ooijevaar en de Ibis. Deze vogels hebben eene tot onder of
achter de oogen gespletene mondopening, en hun snavel is langer dan de kop, krachtig, veelal regt, puntig en zamengedrukt,
somtijds gekromd of ook breed en afgeplat. Zij zijn hoog op
de pooteu, en hebben vier tamelij k lange, geheel of nagenoeg
geheel in een vlak geplaatste teenen. Hun staart is in den regel
kort en vierkant of een weinig afgerond. Zij hebben tamelijk
lange, breede en afgeronde vleugels. De Reigervogels zijn over
den geheelen aardbol verbreid. Zij houden zich in moer88Sige
streken of in de nabijheid van het water op, zetten zich dikwijls op hoomen, nestelen op boornen of in het riet en leggen
drie tot vier, meestal ongevlekte eijeren. De kleur der jongen
wijkt dikwijls van die der ouden af.

DB REIGERS.

De inheemsche Reigers en, behalve eenige uitzonderingen,
ook alle uitheemsche soorten, hebben eenen regten , krachtigen,
puntigen, maar zijdelings zamengedrukten snavel met spleetvormige, in cene lange voor verloopende neusgaten; eenen langen achterleen j voetwortels die op de voorzijde gedeeltelijk tnet
schilden bedekt zijn, eenen sterk zamengedrukten romp; cenen
kleinen, aan de teugels en oogen naakten, en van hoven met
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smalle en verlengde vederen bedekten kop; eenen langen hals die
als eene S gebogen is en teruggetrokken en schielijk als eene
veêr kan uitgestrekt worden. Zij worden in alle werelddeelen
aangetroffen, vliegen met den hals ingetrokken en de pooten
regt achteruit houdende, zetten zich dikwijls op boornen. eten
voornamelijk visschen. kikvorschen, muizen, wormen en insekten, nestelen op boomen of in hP.t riet en verhuizen grootendeels in het koude jaargetijde. Men heeft in ons land acht soorten
van Reigers waargenomen. Het zijn de volgende.
De blaauwe Reiger, .drdea cinerea, ook eenvoudig Reige r genoemd, is zeer gemakkelijk aan de grijze, zwarte en
witte teekening van zijn vederkleed te herkennen, en behalve
dat, o\)k de grootste in ous land broedende soort. Hij bereikt
drie voet lengte. De snavel is, zoo als de naakte huid om en
voor de oogeu, geel, bij de jongen donkergrijs. De oogen zijn
hooggeel , bij de jongen witachtig; de pooten roodachtig bruin,
iu den jeugdigeu leeftijd grijsachtig zwart. De oQden hebben
de schouder- en kropvederen zeer verlengd en smal; men ontwaart op den nek eveneens eenige zeer smalle, lange en zwarte
vederen, en deze kleur strekt zich ook over weêrszijden van den
bovenkop uit. Het midden van den bovenkop, de overige deelen
van den kop, de hals en onderdeelen zijn wit, maar de zijden van
den romp. de oksel vederen en verscheidene rijen van vlekken
langs den voorzijde van den hals, zijn zwart. Deze kleur breidt
zich ook over de slagpennen uit, maar de overige gedeelten der
vleugels, de rug en staart zijn blaauwachtig graauw, hetgeen
echter op de verlengde schoudervederen in het wit overgaat. Bij de
jongere vogels ontbreken de verlengde vederen cu het zwart aan
. den kop, en alle kleuren zijn minder zuiver. De blaauwe Reiger
bewoont het gematigde en warme Europa, trekt in den winter
tot Noord-Afrika, overwintert. echter ook enkel, en komt reeds
in Maart terug. Het is een in ons geheele land gemecne vogel,
die in groote menigte op de hoomen der wouden in de heidelanden, vooral in het Soeringer woud, ook in boachjes, op

142

VOGEl.S.

Schollevaarseiland zelfs in het hakhout nestelt en zeer gezellig is,
weshalve men aan zijne broedplaatsen den naam van Reigerbosschen geeft. Zijn stemgeluid is krijschend en onaangenaam.
De Reiger voedt zich het liefst met visschen, maar ook met
muizen, jonge vogels, kikvorschen, insekten, slakken en wormen. Hij loert op zijnen buit aan de oevers der wateren, en
vangt ze, door zijnen hals schielijk vooruit te strekken. Het
groote nest is uit takj es, ri eb en stroo vervaardigd, en van binnen met haar, vederen of wol belegd. De eijeren, drie tot vier
in getal, zijn van een fraai, maar spoedig verbleekend groen
en een weinig grooter dan kippeneijeren. De jongen komen,
na drie weken brocdens, te voorsohijn, en blijven eene malLnd
laug in het nest. De Reiger maakt jaarlijktl slechts een broedsel.
De Pur per rei g er, Ardea cinerea , veelal r 0 0 deR e i ge r
genoemd, is een weinig kleiner dan de blaauwe Reiger, en
gemakkelijk te herkflunell aan zijne fraaije roodbruine ti,lten.
Zijn snavel is roodgeel, maar langs den bovenkant zwartachtig.
De naakte huid om en voor de oogen is bleekgeel; het oog
hooggeel , eu de pooten zijn zwartbruin, maar bij de jongen
bleek groengeel. Bij de ouden zijn, zoo als bij den ouden blaauwen
Reiger, lange zwarte vederen aan het achterhoofd aanwezig, en
de vederen van den krop en achterrug zijn zeer verlengd en
smal. De bovenkop , de hals van achteren en ecne streep langs
elke zijde, zoo als de romp van onderen zijn zwart, de zijden
van den romp donker bruinrood, de rug en vleugels grijs; de
slag- en staartpennen grijszwart ; de schenkelvederen roestbruin,
en de grondtiut van den hals is grootendeels roestrood. Bij de
• jongere vogels is de hoofdtint eene vale, op de onderdeelen
in het witachtige trekkende roestkleur, maar de vederen der
bovendeelen zijn itl het midden zwartachtig, en men ontwaart
langs de voorzijde van den hals verscheidene rijen van zwarte
vlekken. De roode Reiger is over het gematigde en warme Europa,
over geheel Afrika en Azie verbreid, maar hij is veel minder
algemeen dan de blaauwe Reiger, ontbreekt aan vele plaatsen
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geheel en al, en behoort in het algemeen, ook in ons land,
onder de meer zeldzame vogels; zoo werd hij b. v. in Groningen nog in het geheel niet, in Friesland f'lechts eens waargenomen. Daarentegen broedt hij hier en daar, meestal zeer enkel,
in lage moerassige streken of aan de met riet begroeide oeve~
der wateren, vooral der kleine meren; houdt zich echter meestal
in of bU het riet schuil, en komt niet of zelden aan opene
plaatsen, zoo als dit de blaauwe Reiger algemeen doet. Het
is een trekvogel, die ons in Sept ember verlaat en in April
terugkomt. Zijn voedsel bestaat in visschen, kik vorschen , slakken,
wormen en waterinsekten. Men vindt zijn groot, uit riet of
biezen vervaardigd nest, in het riet of in struiken digt bU den
grond, en het bevat drie tot vier bleek groenachtige eijeren.
De g r oot e Z i 1ver rei ge r, A.rdea alba, is even lang als
de blaauwe Reiger en geheel wit van kleur, terwijl bij de ouden
de rugvederen zoo buitengewoon verlengd zijn dat zij over den
staart heenreiken en van losse zijdraden voorzien zijn. Deze vogel
wordt in de moerassige streken van het zuidelij kEuropa, het
westelijke warme Azie en de noorder helft van Afrika aangetrofl·en. Op den trek verdwaalt hij somtijds meer noordelijk,
en werd ook eenige malen in ons land geschoten. H ij voedt
zich, zoo als de blaauwe Reiger, met visschen en allerlei andere
dieren. Zijn groot, uit riet gemaakt nest plaatst hij op omgebogene rietsleIen in het riet zelve, en het bevat drie tot vier
bleek blaaowaohtig groene eijeren.
De kleine Zilverreiger. Ardeagarzetta, is meer dan een
derde kleiner dan de voorgaande, en zoo als deze geheel wit, maar
de losse rogvederen zijn nog langer en fraaijer, de vederen van den
onderhals zijn tevens verlengd en hij heeft, zoo als de bll&auwe
en Purperreiger, twee zeer lange en smalle, maar witte vederen
aan den nek. Deze soort wordt in dezelfde landen aangetroffen als
de voorgaande en heeft ook met haar veel overeenkomst ten opzigte van hare levenswijze, ~jze van nestelen en haar voedsel.
Zij werd in ons land eenige malen als verdwaald waargenomen.
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De Ral rei ge r, A.rtka comata, is slechtll anderhalven voet
lang, en gemakkelijk te onderscheiden doordat zijne witte nekvederen zeer verlengd, smal en met zwart omzoomd zijn. Voor
het overige zijn de kop-, hals- en schoudervederen bleek okergeel. de rug met zijne verlengde vederen is grijsachtig vaal
PQr~rbruin. en de overige deel en van den vogel zijn wit. De
jongen hebben den hals. rug en de schouders van groote,
zwarte lengtevlekkeIl voorzien. De Ralreiger bewoont het warme
Europa. noordelijk tot Hongarije, en komt ook op sommige
plaatsen van Afrika voor. Hij verdwaalt somtijds in het. gematigde Europa, werd zelCs in Groot-Brittanje aangetroffen, ell
herhaaldelijk. zelfs verscheidene voorwerpen te gelijker tijd. bij
Schollevaars-eiland en aan den mond der Maas geschoten.
Het is derhalve niet onmogelijk. dat hij enkel in deze streken
broedt. Hij slaat zijn verblijf op in moerassen en de begroeide
oevers van meren en groote ri vieren, en komt zeldzaam uit
het riet te vooMlchijn. Men vindt ook aldaar op den grond of
in struiken zijn uit riet of biezen vervaardigd nest. dat
vier tot vijf witte eijeren bevat. Hij voedt zioh met dezelfde
dieren als de overige Reigersoorten.
De K wak. A.rdea "yctkoraa. ook Na c h t rei g eren
Na c h tra a f genoemd. heert krachtiger vormen, eenen grooter kop en veel krachtiger snavel dan de overige Reigers.
Zijn geheele lengte bedraagt twintig duim. De bek is zwart,
de teugels zijn ook zWllrt, maar bij !le jongen groenachtig.
Het oog is bij deze geel, bij de ouden hoogrood. De pooten
zijn vleeschklenrig, bij de jongen bleekgroen, met gele zolen
en geledingen. Het kleed der ouden is zeer verschillend van
dat der jongen. De bovendeelen zijn bij deze grijsbruin met
groQte rosachtige vlekken, de vederen der onderdeelen ros
met donkere randen. De ouden zijn zeer kennelijk aan twee
buitengewoon lange. witte nek vederen j overigens zijn de bovenkop • nek en mantel zwartgroen • de achterrug , de vleugels en
staart zijn grijs, en de overige deelen wit. De Kwak is van
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Midden- en Zuid-Europa op gelijke breedte over Azie I en over
geheel Afrika tot Madagascar verbreid. Hij houdt zich in bet riet
van de moerassen I de meren en rivieroevers op. Vroeger was hij
in Duitschland eu ook in ons land zeer gemeen I thans behoort
hij onder de zeldzame vogels I die intusschen aan de oevers der
Beneden-Maas, onder andereu op Schollevaars-eiland, broedt.
Hij behoorde voordezen tot de hooge jagt. Hij houdt zich veelal
in het riet en bout schuil, klimt zeer behendig langs de ~akken ,
en is volstrekt geen nachtvogel bij uitzondering. zoo als een
zijner namen schijnt te willen aanduiden. Zijn grove stem doet
aan die van den Raaf denken. Hij komt bij ons in het begin
van Mei aan zijne brot>dvlaatsen aan en verlaat die in het einde
van September, om naar meer zuidelijke streken te verhuizen.
Hij voedt zich met gelijksoortige dieren als de overige Reigers.
Men vindt zijn nest op hoomen en in het hakhollt: het is uit
~en en riet vervaardigd, van binnen met gras or wortelen
van planten belegd, en het bevat in den regel vier bleekgroene
eijeren.
De Roerdomp, A.rdea 8teUa~u, ook Butoor, D omphoor n, en in Groningen Rei dom p genoemd, bereikt ruim
twee voet lengte, en is dadelijk te herkennen aan zijne roestgele ,
als het ware met bruinzwarte vlekken gemarmerde vederen,
en aan zijnen bruinzwarten hovenkop en knevelvlek. Het oog is
geel, de bek en teugels zijn groengeel, en de pooten lichtgroen.
Bij de jongen zijn de pooten en bek vleeschkleurig. De Roerdomp wordt in het gematigde en warme Europa, in Afrika eu
in de noorderhelft van Azie tot Japan aangetroffen. Hij houdt
zich in het riet op, en broedt ook aan soortgelijke plaatsen
van ons land, waar hij in April aankomt om in October wederom te vertrekken. Hij is schuw, houdt zich schuil in het
riet, of komt over dag slechts daaruit te voorschijn, wanneer
hij zich naar eenen anderen rietkaut wil begeven, hetgeen meestal
geschiedt door digt boven de oppervlakte van het water te
vliegen. In het voorjaar, wanneer het riet zijne hoogte nog
10
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niet bereikt heeft. houdt hij zich op boom en • in het hakhout
of struiken op, slaapt op hunne takken, cn klimt er met veel
behendigheid langs. Op den grond rustende, steunt hij veelal
op de hakken. Hij eet allerlei dieren, zoo als kikvorschen,
kleine visschen, slakken, wormen, insekten en hunne maskers,
voornamelük beer rupsen , jonge vogels, muizen, spitsmuizen en
zelfs waterratten. De Roerdomp laat gedurende den paar- en
broedtijd een luid gebrul hooren, hetgeen men in de stilte van den
nacht tot op zeer groote afstanden verneemt. en hetgeen voortgebragt wordt, terwijl de vogel den bek in het water steekt.
De Roerdomp plaatst zijn nest op omgebogene rietstelen of
bevestigt het aan het riet zelve. Het is uit riet en biezen gemaakt en van binnen met plantenpluis belegd. De eijeren,
drie tot vijf in getal. zijn zeer poreus, nagenoeg zoo groot
als kippeneijeren, bleek grijsachtig olijfbruin , en worden door
het wijfje in ongeveer een- tot drie en twintig dagen uitgebroed. De jongen klimmen even behendig als de ouden langs
de rietstelen , en blijven langen tijd in het nest of in zijne
nabijheid.
De kie i n e Roe r domp, .&:rdea minuta, welke in ons land
vrij algemeen den zonderlingen naam van Wou d a a p j e draagt,
maar ook kie i neB u t oor, Wou d hop je, Ho u tb u t 0 0 rt. j e
en Wo He r genoemd wordt, bereikt slechts veertien duim lengte,
en is de kleinste van alle inheemsche soorten. Het vederkleed
der jongen is zeer verschillend gekleurd van dat der ouden.
Bij deze zijn de bovenkop en nek, de rug, de schoudervederen ,
de slag- en staartpennen zwart; de overige deelen isabelkleurig.
Bij de jongen zijn de vederen der bovelldeelen bruin, met zeer
breede roestkleurige zoomen, die der onderdeden roestgeel ,
met bruine overlangsche vlekken. De kleine Roerdomp wordt
in het gematigde eu warme Europa, in Afrika eu het westelijke Azie aangetroffen. Hij komt, ofschoon in kleinen getale.
overal broedende voor in ons land aan de met riet en hout
begroeide oevers der zoete wateren. Hij vertrekt tegen October
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en komt in Mei terug. Hij klimt zeer behendig langs de rietstelen of takken van het hout. Het mannetje laat, zoo als de
groote Roerdomp, gedurende den paar- of broedtijd een brullend,
maar zwak geluid hooren. Het voedsel van dezen vogel bestaat
in vischjes, vischkuit, kleine kikvorschen. insekten, slakken
en wormen. Hij plaatst zijn, naar evenredigheid klein, los uit
takjes en biezen vervaardigd nest tusschen de stelen van het
riet of de takken van struiken, op vijf tot acht voet hoogte
van het water of den grond. De eijeren, vicr tot vijf in getal,
zijn blaauwgroenachtig wit.

DEL B PEL A ARS.

Men kan de Lepelaars, die den geslachtsnaam van Platalea
dragen, beschouwen als Reigers, wier snavel in plaats van
konisch en puntig te zijn als bij deze, groot, sterk afgeplat,
en naar voren in eene soort van platte schijf uitloopt. Het
gezigt en de keel zijn min of meer naakt.. Het zijn vogels,
wier romp ongeveer de grootte van dien eener Eend heeft, die
een korten staart hebben, en wier vederen meestal wit zijn.
De niet talrijke soorten van dit geslacht hebben onderling veel
overeenkomst. De Lepelaars leven gezellig in moerassige streken, nestelen in het riet, op struiken en boom en , en voeden
zich met soortgelijke dieren als de Reigers. In Europa heeft
men er slechts eene soort, die ook in ons land voorkomt. Dit is
De Lep e la ar, Platalea leuc01'odia, die ook Lep e 1g a n s
genoemd wordt; hij is een vogel, wiens geheele lengte ongeveer
dertig duim bedraagt. De bek is zwart, maar van voren op de
schijf okergeel; de oog kring , teugels en keel zijn zonder vederen en roodachtig geel; dc oog en bij de ouden bloedrood,
bij de jongen wi tachtig; oe pooten zwart. De ouden hebben
de vederen van het achterhoofd tot eene aanzienlijke hangende
kuif verlengd. De vederen zijn wit, aan dcn krop veelal isabel10*
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kleurig. De Lepelaar is over het gematigde en warme Europa,
Noord-Afrika en Klein-Azie tot Hindostan verbreid, komt
echter in deze landen slechts aan enkele bepaalde, voor zijne
levenswijze geechikte plaatsen voor. In Nederland broedt hij
op moerassen oC plassen in de nabijheid der monden van de
groote rivieren, vuornamelijk van de Maas, begeeCt zich gaarne
naar slibbige plaatsen, b. v. aan de Zeeuwsche stroomen en aan
den Helder, oC ook op moerassige plaatsen meer landwaarts in,
en leeCt en broedt gezellig. De Lepelaar komt bij ons in April
aan, en vertrekt in September. Hij vliegt hoog en met uitga-'
strekten hals en pooten. Zijn stemgeluid heeft eenige overeenkomst met dat van den Reiger j maar hij klappert met den bek
als de Ooijevaar. Zijn voedsel bestaat in visschen, vischknit,
wormen, slakken, en maskers van insekten. De Lepelaar plaatst
zijn groot uit biezen oC ook takken vervaardigd nest in moerassen, hetzij op den grond, waar het eeneu, somtijds tot twee
voet hoogen hoop vormt, hetzij in struiken oC de onderste,
lage takken van boomen. Hij broedt slechts eenmaal 's jaars;
het wijfje legt twee tot drie, zelden vier eijeren, die witachtig
zijn en met bruinachtige oC rosse stippen en vlekjes geteekend ,
een grove en poreuse schaal hebben en in drie weken uitgebroed
worden.
DB OOIlBVAABS.

De 00 ij e v a ars, d ie den latijnschen naam van Cicani", dragen, doen door hunne gestalte aan de Reigers denken; maar
zij zijn krachtiger van maaksel en meestal grooter; hunne pooten
zijn langer, maar de teenen korter, met ongekorvene en stompere nagels, en de achterteen is een weinig hooger geplaatst;
de bek is krachtiger; zij krommen hunnen hals niet in den vorm
eener 8, steken dien bU het vliegen regt uit, en zij klepperen gedurende den paar- en broedtijd met den snavel. Hun
kleed biedt, volgens de sekse, den leeCtijd en het jaargetijde
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geen of weinig verschil. Zij worden in de meeste werelddeelen
aangetroffen, ontbreken echter in Noord-Amerika. Zij bewonen
moerassige of vochtige plaatsen, en hun voedsel bestaat in kikvorscheu, muizen, waterratten en andere kleine zoogdieren,
jonge vogels, insekten, slakken en wormen. Zij nestelen op
hoornen of hooge gebouwen, eu de buiten de heete gewesten
broedende voorwerpen verhuizen gezellig. In ons werelddeel
leven slechts twee soorten van Ooijevaars, van welke de eene
algemet'n, de tweede slechts zeer toevallig in ons land aangetroffen wordt. Dit zijn
De 00 ij e v a ar, CiC01Iia allJa, in het graafschap Zutphen
St 0 r k, in Groningen Ei b er, in de lage Veluwe, in Overijssel en in sommige streken van Drenthe Ei 1-1 è ver (Heilbelover) genoemd; hij is een vogel van ruim drie voet lengte, die
de pooten en den bek vermiljoenrood, in den jeugdigen leeftijd
echter zwartaohtig, heert, wiens naakte huid om de oogen zwart
is, terwijl de zuiver witte kleur van het vederkleed slechts
afgebroken wordt door zwarte slagpepnen eu groote vleugeldekvederen. De Ooijevaar wordt op, voor zijne levenswijze geschikte
plaatsen in het warme en gematigde Europa en in Algerie
broedende aangetroffen. Tn Seandinavie broedt hij alleen aan
den zuidwestelijken hoek; naar Groot-Brittanje verdwaalt hÜ
slechts toevallig, zonder er te broeden. Hij verlaat ons in het
najaar, en komt in Maart, somtüds in }'ebruarij aan zijne
broedplaatsen terug. Gedurende zijne verhuizing overnacht bij
gezellig op boomen, en gaat zuidelijk tot Midden-Afrika, ja
hij dwaalt zclfs tot aan de Kaap de Goede Hoop af. Hij was
vroeger in onze vochtige, waterrijke streken een zeer algemeene vogel, maar sedert er een twintigtal jaren geleden, bij
Bordeaux, gedurende een en zwaren storm, groote zwermen van
dezen vogel, op hunnen terugtogt, om het leven kwamen,
wordt hij bij ons in veel kleineren getale aangetroffen. Het
stemgeluid van den Ooijevaar bestaat in een sissen, gelijk dat
der Ganzen; maar in den paar - en broedtijd laat hij zijn eigen-
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aardig klepperen met den bek hooren. Zijn voedsel, hetgeen
hij op weilanden of in moerassige plaatsen gaat zoeken, bestaat
in allerlei dieren, vooral kikvorschrn, veldmuizen, waterratten
en andere kleine of jOlige zoogdieren, zoo als ook jonge vogels,
slangen, hagedissen, vischjes, insekten, slakken en wormen:
hij slikt deze dieren geheel iJl, en werpt de haren, vederen,
schubben, en andere niet verteerbare deelen, gelijk de roofvogels
doen, in ballen door den bek weder uit. Daar hij een voor
den landbouw nuttige vogel is, zoo wordt hij overal gespaard,
en is derhalve in het algemeen weinig schuw; intusschen doet
hij den wildstand nadeel, doordat hij ook jonge hazen en jonge
patrijzen doodt. H ij broedt op boomen, en in vele streken,
vooral in ons land, zelfs in onze steden, wordt hem in de keus
van eene nestplaats te gemoet gekomen, door een wiel van
eenen wagen op daken van hooge gebouwen, op doode boomen
of op mastboomen te bevestigen. Hierop sleept hij takken en
doornen, wier tusschenruimfen hij met klei aanvult, en die hij
met stroo en vervolgens met vederen en haren bedekt. Men vindt
daarin in April gewoonlijk drie, somtijds slechts twee of ook
vier tot vijf naar evenredigheid kleine, witte eijerell, uit welke
na ruim vier weken broedens de jongen te voorschijn komen.
De tweede Europeesche soort van dit geslacht ill de Zw art e
00 ij e v ft ar, Ciconia nigra. Zij is een weinig kleiner dan de
gewone soort, en zeer in het oog vallend, doordat haar vederkleed , met uitzondering van de borst, den buik, de schenkels
en de onderdek vederen van den staart, welke deelen allen wit
zijn, eene fraaije zwartbruine kleur met iriserenden metaalglans
vertoont. Het oog is grijsachtig bruin. De bek, teugels, oogkring en pooten zijn bij de ouden hoogrood, bij de jongen
olijfbruin. In den jongen leeftijd is ook de donkere kleur der
vederen vale; dan bÜ de ouden en heeft weinig glans. De
zwarte Ooijevaar komt slechts toevallig, als op den trek verdwaald,
in het westelijk Europa, en wordt derhalve bij ons slechts van
tijd tot tijd aangetroffen: intusschen werden in het najaar van
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1859 twee stuks te gelijker tijd aan den hoek van Holland
geschoten. Hij heeft zijne broedplaat~en in het gematigde en
warme oostelijke Europa, westelijk tot in het Oldenburgsche.
Op den trek verbreidt hij zich over Afrika, en dwaalt enkel
zelfs tot aan de Kaap de Goede Hoop af. Hij voedt zich, zoo
als onze Ooijevaar, met allerlei dieren, maar voomamelij k met
visschen. Hij maakt zijn nest in groote bosschen op hooge
boomen. De eijeren, twee tot vier in getal, zijn een weinig
kleiner dan die van onzen OoiJevaar en blaauwachtig wit.

DE IBIS8:! N.

De I b i ij sen doen door hunnen stompen, gekromden bek
aan de Wulpen denken; zij sluiten zich echter door hun maaksel en hunnen verlengden, laaggeplaatsten achterteen aan de
Reigers aan. Zij zijn van middelmatige grootte, bewonen de
moerassen der warme gewesten, zitten veel op boomen, nestelen
in struiken, en voeden zich met wormen en insekten.
De Europeesche soort, lbia falcineUu8, heeft ongeveer twee
en twintig duim lengte, waarvan er vier op den bek komen,
die bij de ouden donker grijsgroen, bij de jongen geelachtig
is met drie zwarte dwarsbanucn. De huid van de teugels en
om de oogen is kaal en zwartachtig groen, maar in den paartijd
met eene blaauwwitte lijn omzoomd. De oogen Zijll bruinrood,
de poot en donkergroen met geel aan den hak. Bij de ouden zijn
de IUg, de staart ell de vleugels, met uitzondering der schoude~, metaalgroen , met bronzen en purpere~ weêrschijn; de
vederen der overige deelen zijn bruinrood. Bij de jongen is
laatstgenoemde kleur- grijsbruin en het metaalgroen heeft eenen
gelen weêrschijn. De Ibis wordt in het heete, vooral in het
zuidoostelijke Europa, in Noord-Afrika en het westelijke Azie
aangetroffen, waar hij zich in moerassen en aan de slibberige
oevers van meren ophoudt. Hij is een trekvogel, die somtijds
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in kleine troepen tot op groote afstanden noordelijk afdwaalt,
en alsdan niet slechts in Duitschland en Frankrijk, maar ook
in Denemarken, Scandinavie, op Helgoland, in ons land, in
Groot-Brittanje, ja zelfs in IJsland waargenomen wordt. Aan
zijne broedplaatsen nestelt hij gezellig met Lepelaars, witte
Reigers, Kwakken en Aalscholvers, in moerassen op willigenstroiken , tusschen welker gevorkte takken hij zijn geheel uit
takken vervaardigd nest plaatst. De eijeren, vier in getal,
hebben een zeer grof grein, en zijn fraai groen van kleur.

DE LOOPVOGEI,S.

CURSORES.

De Loopvogels, tot welkeafdeeling onder anderen de Tra ppen, Grielen,Plevieren, Kievieten, de Scholekster behooTen, hebben renen zijdelings zamengedrukten, meestal korten
bek, voetwortels die veelal met een net van schubben bekleed zijn,
en eenen weinig ontwikkelden achter teen , die zelfs bij een groot
getal Boorten ontbreekt. ZU ieven op vlakten, loopen en vliegen
goed, zetten zich niet op hoomen. nestelen op den grond.
de meesten leggen elrie tot vier eijeren, en de jongen loopen
uit het nest, kort nadat zij uit het ei gekomen zijn. In ons
land worden de volgende, tot deze afdeeling behoorende geslachten en soorten waargenomen.

D:I TRAPPEN.

De Tra p pen zijn de grootste ell zwaarste van alle Loopvogels, en doen hierdoor eelligzins aan de Hoendervogels denken. Zij hebben eenen zeer zwaren romp, eenen dikken en
tamelijk langen hals, eenen tamelijk korten van achteren afgeplatten bek, middelmatige en afgeronde vleugels, eenen breeden,
afgeronden • meestal uit twintig pennen zamengestelden staart,
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en zijn voornamelijk te herkennen aan hunne pooten, die tamelijk
lang, krachtig. met een liet van schubben bedekt en van slechts
drie door een spanvliesje vereenigde en met breede en stompe
nagels gewapende ~eenen voorzien zijn. De mannetjes zijn
veelal aanzienlijk grooter dan de wijfjes. De Trappen bewonen
vlakke, drooge strekelI , leven gezellig, loopen schielijk, vliegen
ook goed, en voeden zich met zaden, knoppen en jonge bladeren
van kruiden, met insekten, wormen en andere kleine dieren.
en verslinden ook steentjes. Hun stemgeluid is knollend. De
meesten schijnen in polygamie te leven, en in den paartijd
loopt het mannetje met opgerigten staart en hangende vleugels
om zijne wijfjes, hetgeen ook alles aan de Hoendervogels doet
denken. Zij nestelen op den grond, leggen echter slechts twee
olijfkleurige, donker gevlek~e eijeren. Zij bewonen de warme
en gematigde streken der oude wereld. In ons werelddeel broeden twee soorten, en eene derde verdwaalt er somtijds. Zij
worden ook alle drie toevallig in Nederland aangetroffen.
De g r 0 0 ~ e Trap, Otil tart/a, veelal Tra p g a n s genoemd,
is aan zijn grootte en kleur dadelijk te herkennen. Het oude
mannetje is nagenoeg zoo groot en zoo zwaar als een Kalkoen
en bereikt ruim drie voet lengte. Het wijfje is ongeveer een
zesde kleiner. De snavel van den Trap is bruin. de oogeli zijn
geel en de pooten leikleurig. De onderdeelen van den krop
afwaarts zijn wit, de groote slagpennen zwart, en de buitenhelft van den vleugel is grijs. Bij het oude wijfje zijn ook
de geheele hals en kop grijs; bij het mannetje daarentegen
witachtig en bij de jongen met donkere, golvende, dwarse
strepen. De rug. staart. de schoudervederen en binnenhellt van
de vleugels zijn roestkleurig met zwarte, halvemaanvormige
dwarsstrepen ; maar de staartpennen zijn aan het einde wit.
Het oude mannetje is bovendien zoor kennelijk aan de lange,
snorachtige vederen, die aan weêrszijden van de onderkaak uitsteken. De groote 'l'rap broedt in de gematigde en warme
streken van Europa, vooral in zijne oostelijke helft. Inlusschen
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is hij op zekere plaatsen beperkt I en in vele nagenoeg. in
sommige, zoo als b. v. in Groot-Brittanje, geheel uitgeroeid.
Zeer menigvuldig is hij nog in de Krim en in sommige streken van Klein-Azie. In het gure jaargetijde zwer:.ft hij in kleine
troepen rond, en verdwaalt van tijd tot tijd ook in ons land.
Nog eenige eeuwen geleden verschenen zij bij ons jaarlijks in
zulk eene buitengewone menigte, dat er in den herfst dikwijls
geheele velden mede bedekt waren. De paartijd is in Maart of
April. Het wijfje legt, in graanvelden , in eene met eenige
grashalmen belegde uitholing van äen grond, hare twee tot
drie eijeren, die de grootte hebben van ganzeneijeren I licht
olüfkleurig zijn met bruine vlekken, en in dertig dagen uitgebroed worden. De groote Trap is een schuwe vogel, ten
gevolge van de vele vervolgingen, die hij gedurig ondergaat i
want zijn vleesch is zeer lekker, en hij wordt steeds gerekend
onder het kleine getal van tot de groote jagt behoorende dieren.
De kIe i neT rap, Otia tet.ra~, is niet grooter dan eene
Kip. Hij heeft in zijne kleur eenige overeenkomst met den grooten Trap, maar de buiten helft der vleugels is witachtig in plaats
van grij!l j het oude mannetje heeft, iJl plaats van snorvederen
aan de kaak, aan weêrszijden van den zwarten, van twee witte
dwarsbanden voorzienen hals, eenen uit verlengde vederen zamengestelden, oprigtbaren, zwarten kraag i en bij het wijfje en de
jongen is de geheele hals tot op de zij vederen vaal roestkleurig,
met zwartbruine overlangsche en dwarse vlekken. De pooten
zijn vuil okergeel, en de oogen lichtgeel. De kleine Trap wordt
in de heete streken van Europa, vooral in Zuid-Rusland, aangetroffen. Hij zwerft, zoo als de groote Trap, na den broedtijd
rond, verhuist in menigte naar Klein-Azie en Algerie, verdwaalt
echter in het koudere Europa en ook tot ons. In zijne wijze
van leven, van nestelen en in zijn voedsel heeft hij veel overeenkomst met den grooten Trap j maar zijne eijeren, drie tot vijf
in getal, zijn niet grooter dan kippeneijeren.
De derde soort is de A z i a t i s c heK r a a g tra p,
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MacfJutmii. In grootte houdt zij het midden tusschen de beide
overige soorten, daar hare lengte ongeveer twee voet bedraagt.
Zij is zeer kennelijk aan eene, uit smalle, gekromde, zwarte en
witte vederen gevormde kuif; aan eenen zeer langen en groot en
zwarten en witten vederkraag aan weêrszijden van den hals, en
aan de zeer fijne gol ve!lde dwarslijnen , welke de bleek grijsachtig rosbruine bovendeelen des vogels en de vleugels bedekken. Deze soort, die in het heete westelijke Azie broedt,
verdwaalt van tijd tot tijd in ons werelddeel, en werd herhaaldelijk in Duitschland, Sleeswijk , Belgie , Frankrijk, en ook
eens in ons land waargenomen en geschoten.

DB

REN V 0 G JIJ L B.

De Ren v 0 gels, die het geslacht CU,.,oriu8 vormen, zijn
vogels, wier ligchaam ongeveer de grootte heert van die van
een en Spreeuw, wier pooten op die der Trappen gelijken, maar
zoowel van voren als van achteren met eene rij van schilden
bekleed zijn, die lange en puntige vleugels, eenen korten en
af'geronden staart, doorboorde neusgaten en eenen korten, een
weinig gekromden bek hebben. Zij voeden zich met insekten,
loopen schielijk en vliegen snel. Zij broeden in de drooge
vlakten van Afrika en het heete West-Azie, en eene soort verdwaalt van tijd tot tijd in ons werelddeel en ook tot ons.
Dit is
De Renvogel, Cur8orÏu8 europaeu8. Hij heeft 9 duim
lengte; zijne oogen zijn bruin en de pooten geelgrijs. De hoofdtint der vederen is Ilene fraaije isabelkleur j maar de groote
slagpennen en de onderzijde der vleugels zijn paar~achtig
zwart, de keel en buik wit j de jongen hebben de bovendeelen
met donkere, halvemaanvormige dwarsvlekken i bij de ouden
is de achterkop grijs en met eene witte en zwarte streep omzoomd, en men ontwaart eenen zwarten band nabij het einde
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van den staart. De Renvogel bewoont het noordelijke Afrika,
en waarschijnlijk ook het westelijke heete Ázie. In ons werelddeel komt hij slechts als vcrdwaald voor. Er werden intusschen
herhaaldelijk voorwerpen van die soort in Midden-Europa, en
zelfs eens bij Amsterdam geschoten. Zijn voedsel bestaat in
wormen en insekten. De vliegende insekten vervolgt hij, terwijl hij vlak langs den grond, luidkeels schreeuwende, vliegt.
Hij nestelt in de woestijn op het zand. De eijeren, wier grondkleur aan die van roode klei doet denken, zijn met aschgraauw
en donker olijfbruin gevlekt.

DB

GRIELBN.

De 0 r i e I e n vormen het geslacht O~dicne1n.U8. Het zijn
eigenlijk groote Plevieren, met zeer groote oogen, eenen tamelijk langcn en sterk afgeronden :staart, tamelijk hooge pootcn,
korte teenen met span vliezen, en wier veder kleed volgens de
sekse, den leeftijd oC het jaargetijde weinig verschil vertoont.
De achterteen ontbreekt, even als bij de Plevieren. Zij leven
aan eenzame, met zand of droog gras bedekt.e plaatsen, en
nestelen op den grond. Onze inheemsche soort, die de eenigste
van ons werelddeel is, is de volgende.
De Oriel, O~dic,,~mfU crepitan8, die ook Doornsluiper,
Scharluip of Scharlupen genoemd wordt, is een vogel van
15 duim lengte. Zij heeft groenachtig gele pooten, gele oogen
en oogleden, en den bek aan de achterhelft lichtgeel, aan de
voorhelft zwartachtig. De hooCdtint der vederen is cene grijsaohtige roestkleur, die op de vleugelen in het grijze trekt,
maar elke veder is in het midden van eene zwarte overlangsche
streep of vlek voorzien. De slagpennen zijn bruinzwart; de
onderbuik, de keel, de teugels, eene streep onder en eene
boven het oog zijn wit; de ollderdekvederen van den staart
isabelkleurig, en de staartpennen wit met zwarte banden; het

DE GRIELEN.

157

middenpaar echter bruingrijs, maar allen zwart aan het einde.
De Griel is een bewoner van het warme en gematigde EIlrOp8,
die echter aloohts op zekere bepaalde plaatsen voorkomt, en in
het algemeen onder de meer zeldzame vogels behoort. In ons
lalld werd hij op verscheidene plaatsen in de duinen van Zuiden Noord-Holland waargenomen. Op den trek begeeft zij zich
ga&l'ne op heidegronden. Men hoort hare sterk fluitende stem
tot op groote afstanden. Zij is schuwen meer nacht- dan dagyogel. Haar voedsel bestaat in insekten, wormen, hagedissen,
blindwormen en zelfs mieren. Zij vertoeft bij OIIS ,an April
tot September. Men vindt hare eUeren, twee tot drie in getal,
eenmaal 's jaars, in eene eenvoudige uitholing van het zand.
Zij zijn tamelijk groot, en op eenen bruingroenachtig gelen
grond met grijze stippen en olijfbruine vlekjes en schrapjes
geteekend. Het mannetje houdt de wacht in de nabijheid vall
het nest. Na ongeveer 16 dagen broedens komen de jongen
te voorschijn, die reeds den volgenden dag daarna het nest
verlaten, en onder het geleide hunner moeder hun voedsel
gaan opzoeken.

DE

PI.EVIERBN.

Het geslacht der PI e v ier en, CluMw'JU genaamd, bevat
een groot getal vogels, die over alle werelddeelen verbreid
zijn, van welke echter slechts vijf in ons land aangetroffen
worden. Zij hebben slechts drie door spanvliesjes vereenigde
teenen, tamelijk hooge pootell, die van voren veelal met eene
lij schilden bekleed zijn, lange puntige vleugels, tenen bij
alle inheemsche soorten afgerond en staart, groote oogen, spleetvormige neusgaten en eenen tamelijk zwakken bek, die korter
dan de kop, van achteren een weinig afgeplaL, vall voren zijdelings zamengedrukt is. De Plevieren worden in vlakke, het·
liefst drooge streken of aan de oevers der ri vieren, op den
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trek ook aan het zeestrand aangetroffen. Zij hebben eene fluitende stem, vliegen en loopen met schielijkheid, voeden zich
met wormen en insekten, en leggen jaarlij ks eenmaal drie tot
vier peervormige, in verhouding tot den vogel groote, gevlekte
eijeren, die met de spitse einden tegen elkaClr gekeerd liggen.
Het nestkleed bestaat uit dons, dat op de borst en deu buik
wit, op de overige deelen vaal roestkleurig, met eenige zwarte
lengtestrepen is.
De Goud-Plevier, Ckuradriuapluvialil, diein Groningen
eenvoudig PI e v ier of ook Wil s ter genoemd wordt, is de
grootste onzer inheemsche soorten. ZU bereikt eene lengte van
tien duim. Zij heeft donkergraauwe pooten, donkerbruine oogen
en eenen zwarten bek. De vederen en pennen zijn op de
bovendeel en donkerbruin met bronsachtig gele vlekken en zoomen. De onderdeelen zijn bij de jongen witachtig, van den
krop naar voren met donkere lengtestrepen i bij de ouden in
den zomer zwart, en slechts langs de zijden van deze kleur
en op den onderbuik wit. De Goud-Plevier bewoont, gedurende
den zomer, de noordelijke streken van Europa en Azie, broedt
echter ook op de heidevelden van Noord-Duitschland en ons
land, b. v. van Gelderland en Noord-Brabant, waar hij in
April aankomt, om er in September wederom te vertrekken.
Op den trek wordt hij ook. ofschoon vrij zeldzaam, in de
overige streken van ons land aangetroffen. Zijn voedsel bestaat
in wormen, vooral pieren, maskers van insekten, en hij eet
ook beziën. Het wijfje legt drie tot vier bleek olijfkleurige, in
het geelroode trekkende eijeren. die, vooral aan hun stomp
einde, met zwartbruin gevlekt zijn.
De Mor i n e 1- PI e v ier, Cltarad,iv8 morinellu8. is nagenoeg een vijfde kleiner dan de Goudplevier, zijne kleuren zijn
ook zeer verschillend. en hij is zeer gekenschetst door eenen
breedel1 witten band, die van boven de oogen om het achterhoofd loopt. Hij heert loodkleurige pooten, donkerbruine oogen
en eenen zwartachtigen bek. De vederen der bovendeelen van
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den vogel zijn donkerbruin, met vaal roestkleurige randen,
die der onderdeel en rosbruinachtig wit, op den krop met donkere vlekken. De bruine kleur van den staart gaat naar zijn
wit einde allengs in het zwart over. In het prachtkleed neemt
de krop eene bruingrijze tint aan, die van achteren door
eenen smallen zwarten en eenen breeden witten gordel omzoomd is; terwijl de buik in h~t midden vurig roodbruinachtig
zwart wordt, hetgeen van voren en aan de zijden door vurig
roestrood begrensd wordt. Deze soort broedt op heidevelden
in de koude streken van Europa en Azie; in kleinen getale
echter ook in Groot-Brittanje, op Jutland en op het Reuzengebergte. Hij verlaat de koude streken reeds in Augustus, en wordt op den trek, tot in October, van tijd tot tijd
op de geesten en weilanden langs onzen duinkant aangetroffen.
Somtijds ontmoet men aldaar, reeds in J unij en J ulij, jonge
voorwerpen, hetgeen tot de vooronderstelling leidt, dat er
enkele paren ook langs onzen duinkant broeden. Daar hij eenzame streken bewoont, zoo is hij weinig schuw. De bleek
olijfgroene eijeren zijn digt met donkerbruin gevlekt.
De B 0 11 tb e k - PI e v ier, C!&ararlriu8 "iaticula, bereikt
zeven en eeu hal ven duim lengte, en is, in den ouden leeftijd
zeer kenllelij k aan de oralljeroodkleur van zijne pooten cn de
aohterhem van zijnen snavel. De bovendeelen zijn licht bron zebruin; de onderdeel en , een breede halsband en het voorhoofd
wit, maar de krop is lichtbruin, en de slagpennen met de
staartpennen, behalve haar wit einde, zijn bruinzwart. In het
volkomen kleed zijn de teugels, wangen, een breede band
tussehen de oogen en de kop zwart. Deze soort broedt in
Siberie en in het noordelijke Europa, zuidelijk. tot langs de
kost der Oostzee cn zelfs in het Oldeuburgsche, hetzij aan
het strand, hetzij aan de met zand bedekte oevers van rivieren
en meren, of, indien zjjn nest verstoord wordt, ook op met
kort gras begroeide plaatsen. Hij verlaat zijne broedplaatsen
dikwijls reeds in Augustus, en komt alsdan, ofschoon in kleinen
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getale, somtijds tot laat in het voorjaar, langs ons zeestrand
voor. Zijne stem is helder en fluitend, en de vier eijeren zijn
grijsros met zwartbruine vlekken en stippen.
De kie i II ePI ev ier, C/JaradNu8 mi1Wr, die slechts zes duim
lengte bereikt, gelijkt, ten opzigte zijner kleuren, nagenoeg
volmaakt op den Bontbek-Plevier, maar zijne pooten zijn vuiloranje en de bek is in iederen leeftijd zwart. Hij is over geheel Europa en de noorder helft van Azie verbreid, en broedt
op de zandachtige oevers der rivieren of meren of hare
drooge zandbankeu , somtijds ook op nabijliggende, met kort
gras begroeide vlakten. In Nederland komt hij, zoo als de
voorgaande, op den trek, en even als deze, slechts in kleinen
getale voor. Zijne eijeren gelijken op die van den Bont bekPlevier, maar zij zijn kleiner en hebben dikwijls eene fraaije
kopergroene grondkleur.
De St ra n d - PI e v ier, C"aratJriW/ canlia"IU, is een weinig
grooter en zwaard. ,.~ de kleine Plevier, maar zijn staart
ii! korter, en hij ub.w""...üeidt zich dadelijk van de beide
overige kleine soorten door zijne zwarte pooten; doordat de
krop slechts aan de zijden donker, bij de ouden zwart, bij
de jongen bruin gekleurd is; door de veel geringere uitbreiding van het zwart of bruin op de wangen, en in het volkomen kleed doordat het achterhoofd tot in den nek vaal roestkleurig is. De Strand-Plevier broedt aan de oevers der Oostzee,
aan de westkust van Jutland, aan de kust van het Oldeuburgsche, en werd in den broedtijd ook, ofschoon zeer enkel,
aan den hoek van Holland waargenomen. Hij begint reeds in
Augustus te verhuizen, en keert eerst in het begin van Mei
naar zijne broedplaatsen terug. Gedurende den trek wordt hij
in kleine troepen jaarlijks zeer meuigvuldig langs ous zeestrand aangetroft'en, De eijeren, vier in getal, zijn een weinig
langwerpiger en met:r gevlekt dan die der beide overige
kleine soorten.
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Men kan de Kie V i ten, die in het stelsel den geslachtsnaam
van ran~ltua dragen, beschouwen als Plevieren die van eenen
kleinen achterteen voorzien zijn. De beide in ons land voorkomende soorten zijn de volgende.
De Kie v it. Yanellu8 crutae.8, heeft eenen voet lengte en
is zeer kennelijk aan zijne lange, uit smalle, opwaariB gekrulde vederen gevormde, kuif van het achterhoofd. De pooten
zijn vleeschkleurig roodbruin, en zijn bek is zwart. De zijden
van den kop, de borst, buik en de voorhelft der staartpennen zijn wit; de dekvederen van den lltaart witros , en
alle overige deelen zwart, welke kleur echter op den kop eu
krop eenen staalgroenen weerschijn heeft, op de slagpennen
en de achterhelft der staartpennen in het paarsachtige trekt,
en op den rug in het bronsgroene, op de schoudervederen in
het koperroode, en op de vleugels in het staalblaauwe overgaat. Bij de jonge vogels is de donkere grondtint flaauwer,
en alle vederen zijn van lichte zoomen voorzien. De Kievit
broedt in Europa, noordelijk tot 6] o. in Algel"ie en in het
gematigde Azie tot Japan. Intusschen komt hij slechts op vochtige
weilanden, of aan lage moerassige plaatsen op heidevelden of
andere vlakke streken voor. Hij is, in Nederland, vooral op
alle onze lage weilanden, een zeer gemeene vogel, die in de
eerste helft van Maart bij ons aankomt en ons in September
verlaat. Na dezen tijd komen intusschen anderen uit het
noordoo!ten tot ons, vertoeven er, naar gelang van hei "\feder ,
langeren of korteren tijd, en enkelen overwinteren er zelfs.
Hij verraadt zijne tegenwoordigheid dadelijk door zijn zonderling heesch stemgeluid, waaraan zijn hollandsche naam ontleend
is, en door zijne vlugt, waarbij hij van tijd tot tijd als het
ware in de lucht ombuitelt. Ook heeft hij de gewoonte, de
menschen die zijne broedplaatsen naderen, eerst te gemoet te
II
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vliegen en alsdan, door eene andere rigting in te slaan, te
trachten, hen van zijn nest te verwijderen. Het nest bestaat
uit eene uitholing van den grond, die met eenige grashalmen
belegd is. De drie tot vier eijeren, welke met groote donkere
vlekken bedekt zijn. worden in ongeveer zestien dagen uitgebroed. Zoo als bekend is, zijn zij als lekkernij zeer gezocht,
en er worden er jaarlijks voor aanzienlijke sommen. vooral
uit Vriesland, nRar Engeland uitgevoerd. Daar de Kieviten,
wier eijeren men herhaaldelijk wegneemt, in het geheel niet
meer zouden broeden. het getal dezer vogels derhal ve vall jaar
tot jaar verminderen zou, zoo is bij de wet bepaald, wanneer
het oprapen van kieviteijercn moet ophoudpn.
De tweede soort van inheemsche Kieviten is de Go u dKievit, Yanellua aquatarola. Zij heeft in gestalte en kleur
de grootste overeenkomst met den Goud-Plevier, maar is.
behalve het kenmerk aan de aanwezigheid van haren achterteeu
ontleend, van deze soort te onderscheiden doordat zij een weinig grooter en- zwaarder is, eenen krachtiger snavel heert en
doordat de lichte vlekken harer bovendeelen in plaats van geel,
geelaohtig wit or bij de ouden zelfs geheel wit zijn. Met onzen
Kievit heert zij weinig overeenkomst. Zij broedt in het Noordelijke Europa en Azie. komt echter op den trek in geheel
Afrika en Azie voor. In ons land ontwaart men haar slechts
op den trek, langs het strand, in zeer kleinen getale. Zij
keert eerst in Mei aan hare broedplaatsen terug. Zij is schuw,
en legt hare vier eijeren, die een weinig grooter zijn dan die
van den Goud-Plevier, in de tweede helft van J unij, in eene
met bladeren of mos belegde uitholing van den grond.

DB ST EEN L 0 0 PER S.

De eenige bekende soort van dit geslacht, onze S tee n I 00 per,
8trepnlaa coUaria, is een vogel van acht duim lengte, die
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zich door zijn maaksel geheel aan de Plevieren aansluit, m8&1'
van deze afwijkt door kortere pooten, door de aanwezigheid
van eenen achterteen , en door eenen aanmerkelijk naar boven
gekromden, sterk zijdelings zamengedrukten, harden en puntigen snavel, die eeu weinig langer is dan de kop. De pooten
zijn roodgeel en de bek is zwart van kleur. De staartpennen
zijn aan den wortel en aan het einde wit, voor het overige,
zooals de slagpennen zwartbruin j de onderdeelen van den vogel
en de stuit zijn wit. De vederen der bovendeelen en die
der zijden van den krop zijn, bij de jongen, donkerbruin
met lichte zoomen. In het volkomen kleed is de kop en nek
wit, met zwart gevlekt, welke kleur zich over den krop als
een groot schild uitbreidt j de mantel en vleugels zijn roodbruin met zwarte vlekken. Na de ruijing wordt dit roodbruin door donkerbruin vervangen, en de donkere vederen
hebben lichte .randen. De Steenlooper broedt in de koude streken
der oude wereld, in Europa zuidelijk tot Jutland. Hij verlaat
zijne broedplaatsen in September, en keert in de eerste helft
van Mei naar deze terug. Gedurende den winter werd hij in
Madera en Noord-Afrika, en in Azie tot Java waargenomen.
Rij ODS komt hij slechts enkel op den trek, maar veelal, gedurende den geheelen winter voor, en hij kiest alsdan tot
rust- of verblijfplaats bij voorkeur de steenen hoofden langs
onze kust. Hij heeft, zooals de Plevieren, een helder fluitend
stemgeluid. Zijn voedsel bestaat uit wormen en allerlei insckten
met hunne maskers. Hij nestelt op den grond, en zijne eijeren.
drie tot vier in getal, die in Junij gelegd worden, hebben, behalve
hunne veel geringere grootte, veel overeenkomst met kieviteijeren.

DI!: SCHOI.EKSTERS.

De Sc hol e kst ers, die bij de natuurkundigen den naam
van Haematopu8 dragen, kunnen beschouwd worden als groote
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Plevieren van een zeer krachtig maaksel en eenen aCwijkend
gevormden snavel, vermits deze langer is dan de kop, regt,
en mesachtig zijdelings zamengedrukt. De pooten zijn krachtig, zoo als bij de Plcvieren slechts van drie teenen voorzien,
en met een net van schubben bedekt. Deze vogels bewonen
het zeestrand. Zij worden iu kleinen getale nagenoeg aan alle
kuststreken van den aardbol aangetroffen; maar zij vormen
eigenlUk slechts twee hooCdsoorten.
De eene is onze Sc hol e kst er, Ha~atopU8 o8tralegu8,
langs onze kust ook Kl iet, door de Amsterdamsche poeliers
Zeekievit en in Groningen gewoonlijk Oestervisscher
genoemd. Deze vogel bereikt eene geheele lengte van vijCtien duim,
waarvan er vier op den staart, en nagenoeg drie op den snavel
komen. De bek is oranjerood; bij de jongen roodachtig bruin,
maar naar zijn einde geel. De pooten zijn donker vleeschkleurig en de oogen karmijnrood. De vederen der bovendeelen
en de hals tot aan de borst zijn zwart; maar de voorhelCt der
staartpennen, de dekvederen van den staart, een breede band
over de vleugels zooals de borst en buik zijn wit. In het eerste
kleed is de donkere kleur min oC meer bruinachtig, en de
keel veelal van eenen smallen witten kraag voorzien. Het nestkleed heert de grootste overeenkomst met dat der Plevieren.
De Scholekster wordt aan de meeste kusten van ons werelddeel,
en ook aan de onze aangetroffen, waar hij op de duinen nestelt. Somtijds ontmoet men hem ook, zeUs in den zomer, op
de weilanden, verscheidene uren binnenslands. Hij vertrekt in
September en keert in April aan zijne broedplaatsen terug,
overwintert echter ook enkel bij ons. Zijn voedsel bestaat in
vischbroedsel, jonge garnalen en wormen. Om het te zoeken
boort hij, even als de Snippen, gaten in het zand oC keert met
zijnen bek de horens, schelpen en andere op het strand liggende voorwerpen om, en het is waarsch ijnlijk hieryan, dat
men hem den naam van 0 est e r v i ss c her heeCt gegeven. Zijn
vlugt is snel, hij loopt goed, en hij laat zijne schelle stem
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vooral bij het opvliegen hooren. Hij maakt jaarlijks slechts
een broedsel, en het wijfje legt, in J unij, hare twee tot drie
eijeren, in eene eenvoudige, met eenige. grashalmen belegde,
nitholing van het zand: zij hebben ongeveer de grootte van
kippeneijeren, en zijn bruinachtig roestgeel met brninzwarte
vlekken en grijze stippen.

DE SNIPVOGELS. SCOLOPACES.
Men kan onder dezen naam alle vogels zamenvatten, die
min or meer overeenkomst hebben met de Sn i p pen. Hunne
oogen zijn ver naar achteren en naar boven geplaatst, en hun
mond is naauw en reik t op verre na niet tot aan de oogen.
Hun snavel is in den regel aanmerkelijk langer dan de kop,
min ol meer week, van achteren nagenoeg vierkant, van voren
mt>estal een weinig verdikt en verbreed, ten einde als werktuig tot het tasten te dienen, vooral tot het boren in den
week en grond b~j het zoeken vall voedsel. Zij zijn h"oog op de
pooten en de voetwortel is van voren met schilden bekleed.
De teenen zijn lang, en er is in den regel t>en kleine, hooger
geplaatste achterteen aanwezig. Zij hebben lange puntige vleugels, en een en korten, meestal algeronden staart. Velen zetten
zich. gedurende den paar- en broedtijd gaarne op boomen,
heceters, palen, hekken ol andere boven den grond verhevene
voorwerpen. De meesten bewollen lage moerassige streken. Hun
voedsel bestaat voornamelijk uit insekten en dier maskers,
wormen en kleine weekdieren. Zij leggen drie tot vier groote,
peervormige eijeren, gewoonlijk in een, met eenige grashalmen
belegde uitholing van den grond. Sommigen leggen ze ook
in oude lijsternesten. De inheemsche lloorten van deze afdeeling behooren tot de geslachten der Snippen, Grutto's,
S tra n d 10 0 p ere, R u i tere, WuI pen en K I u i ten.
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Het geslacht der 8 nip pen, Scolopaz genoemd, bevat soorten met groote, buitengewoon ver naar achteren en boven geplaatste oogen j wier bek gewoonlijk regt, langer dan de kop, en
aan weêrszijden van eene lange vore voorzien is j wier doorboorde
neusgaten aan den wortel van den bek liggen, en wier voetwortels
middelmatig en van voren met schilden bedekt zijn. Het zijn
nachtdieren, die in de geheele wereld aangetroffen worden. In
Europa heen men slechts vier soorten, die ook allen in ons
land voorkomen. Het zijn de volgende.
De Hou t S nip, Scolopaz TU6ticula, die in Gelderland
Woudsnep genoemd wordt, is onder alle Snippen en in het
algemeen onder alle Steltvogels , dadelijk te herkennen aan
hare schenkels, die veel verder afwaarts en wel tot nagenoeg
aan de hakken met vederen bekleed zijn. De Houtsnip is een
zware, plompe vogel, van ongeveer 13 duim lengte, waarvan
er 3 op den bek komen. De mannetjes zijn een weinig kleiner
dan de wijfjes, en de zeer groote voorwerpen worden door de
jagers veelal U i I enk 0 p pen genoemd. De bek is vuil vleeschkleurig, naar voren zwartachtig, de oogeu zijn donkerbruin en
de pooten grijs vleeschkleurig, hetwelk somtijds in het blaauwgraauwe trekt, weshalve de jagers zoodanige voorwerpen B I a a u wpoot e n noemen. De Houtsnip is op de onderdeelen grijs met
bruine, dwarse zig-zagbanden, manr de keel is witachtig. De
bovendeelen zijn met geelachtig gl'ijs, roest rood en bruinzwart
gevlekt, gemarmerd en dwars gestreept, maar de punt van den
staart is bruingrijs , en men ontwaart op de kruin en den nek
verscheidene breede, zwarte, door ros afgescheidene dwarsbanden.
De Houtsnip broedt in de gematigde en koude streken van het
noordelijk halfrond der oude wereld. Op hare verhuizingen
komt zij tot in het zuidelijk Europa en Nipaul. Enkelen overwinteren ook in het gematigde Europa. Zij trekt bij nacht-
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tijd. ligt over dag verscholen in het hout, en vliegt, indien
zij opgejaagd wordt, den bek benedenwaarts gerigt, op niet
zeer aanzienlijke af!itanden, om weder in het hout in te vallen.
De trek begint in October en er komen er dikwijls nog in
December aan. Zij vertoeft onder weg aan gunstige plaatsen
dikwijls tot dat er strenge vorst invalt; hierdoor worden
vele een buit der jagers, die op dit wild, hetzij omdat het
een uitstekend geregi levert, hetzij omdat het een op ander
mans grond groot gebragie vreemdeling is, zeer gretig zijn.
In het voorjaar, veelal reeds in Maart, keert zij meer regtstreeks en spoedig naar hare broedplaatsen terug, en wordt
alsdan in ons land weinig aangetroffen, terwijl zij in het najaar,
als wanneer zij uit het noordoosten tot ons komt, cr zeer
menigvuldig is. Haar voedsel, hetgeen zij, met het vallen van
den avond, op velden, weilanden of in het algemeen aan
plaatsen waar de grond week genoeg is om er in te horen,
gaat zoeken, bestaat in wormen, insekten eu dier maskers,
kleine week- en andere dieren. Zij eet echter ook beziën. In
ons land broeden er hier en daar slechts enkele paren in bosschen; daarentegen broedt zij in menigte in het noorden tot
67° N. Br., in Lithoeanië en op het Karpatische gebergte.
Het wijfje legt vier bleek roestgele , met roodgraauwe vlekjes
en stippen geteekende eUeren, die door haar in 17 dagen
uitgebroed worden. Het mannetje zet zich, in den paar- en
broedtijd, somtijds op de toppen van hoornen.
De Poe Is nip. Scolopaz major, is de grootste van de
Europesche W atersn i ppen. Zij heeft zeer veel overeenkomst
met onze gewone W atersni p. maar zij is eenen duim langer,
zwaarder, en heeft zestien staartpennen en ook eenige wijzigingen in de kleurverdeeling. Zij broedt zeer algemeen in
Denemarken en in Zuid- en Midden-Scandinavie, zeldzamer
in het gematigde Europa: bij ons enkel in moerassige streken
van het Limburgsche en Noord-Brabant. In het algemeen komt
zij op den trek in ons land slechts zeer enkel voor, en duurt
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de trek in het najaar veelal slechts van half Augustus tot half
Septamber , in bet voorjaar van half April tot half Mei. In
het najaar vindt men haar, behalve in moerassen, veelal ook
op aardappelvelden en in sparrebosschen. Hare vlugt is laag,
regt uit , minder snel dan die der Watersnip, en zij laat bij
het opvliegen geen geluid hooren. Hare vier eijeren zijn licht
olijfkleurig met zwartbruine vlekken.
De Wat ers nip, Sc()lopaz gallinago, heeft tien duim lengte,
waarvan er 21/g op den bek komen, en 14, somtijd!l slechts 12,
staartpennen. Haar bek is grijs loodkleurig, in het voorjaar
in het roodgele trekkende; naar voren steeds zwartachtig. De
pooten zijn vuil vleeschkleurig, in het groenblaauwachtig trekkend, de oogen donkerbruin. De kop is op eenen rosachtig
witten grond van boven van twee, op de teugels van een
brtlede bruinzwarte lang88treep voorzien. De hals en krop hebben, op eenen vaal rosachtigen grond, zwartbruine vlekken.
De borst en huik zijn wit, op de zjjden met bruine gegolfde
dwarsbanden. De hoog roestkleurige !ltaartpennen zijn met
zwarte zig-zagbanden geteekend. De rug en de vleugels zijn
bruinzwart, maar alle vederen dezer deelen hebben roestkleurige vlekken en dwarsbanden , en men ontwaart buitendicn, op
den rug en de schouders, vier witachtig roestgele lengtestrepen. De Watersnip wordt in geheel Europa, in een groot gedeelte van Afrika en in de noorderhelft van Azie ~ngetroffen,
en ook de Watersnip van Noord-Amerika schijnt weinig of
nietl! van de onze te verschillen. Zij broedt overal in ons
werelddeel, waar moerassige streken zijn: hij ons talrijk in
Noord-Braband en Groningen, zelden in de provinciën Holland. Daarentegen is zij in ons geheele land zeer menigvuldig
aan lage vochtige plaatsen, gedurende den trek. De najaarstrek
heeft van Augustus tot October, de voorjaarstrek van Maart tot
April plaats. Zij trekt bij nachttijd , en ligt over dag op den
grond gedrukt. Wanneer zij opgejaagd wordt, laat zij een of
eenige korte klanken, luidende als "Kètsch" hooren. Hare
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vlugt is snel, dikwijls hoog, en zij be8chrijft bij het opvliegen
eeIlige onregelmatige 2ig-zag lijnen. Gedurende den paar- en
broedtijd verheft zich het mannetje tot eene aanzienlijke hoogte
in de lucht, stort zich van tijd tot tijd met gekromde vleugels
en den staart uitgebreid en afwaarts gebogen, lood regt , 12
tot 15 voet naar beneden, en laat daarbij een eigenaardig
blatelld geluid (door de Duitsche jagers "Meckern" genoemd),
hooren. Dit zonderlinge geluid, hetgeen men tot op 800 pas
afstand vernemen kan, schijnt niet uit de stemwerktuigen ,
maar door de snel trillende beweging der staart- en slagpennen
voortgebragt te worden. In dit jaargetijde ziet men de Watersnip
van tijd tot tijd ook op de toppen der hoomen zitten. Haar
voedsel bestaat uit insekten en wormen, zelfs bloedzuigers.
Men vindt haar nest op den grond, en het bevat vier grijsachtig olijfgroene, met groen en bruin gevlekte eijeren. De
broc:dtijd duurt ongeveer 16 dageu.
Het B 0 kj e, Scolopaz gaUinula, in sommige streken van
Noord-Braband Dooverik, bij Breda ook HalCke en
Pin k genoemd, is de kleinste der Europesche Watersnippen
en heeft sleohts 8 duim lengte. Zij heeft overigens veel overeenkomst met de Watersnip, maar de staartpennen zijn puntiger en valer; het bruinzwart van den rug schemert in het
metalliek staalgroene , de vederen van den achterhals hebben
talrijke witte stippen, en men ontwaart op den bovenkop drie
donkere lengtestrepen , van welke de middelste zeer breed is.
Het Bokje komt behalve in IJsland in geheel Europa, en ook
in Klein-Azie en Siberie voor. Het broedt in het koude en
gematigde oosteltjke Europa, enkel zelfs in de provincie
Groningen, maar schijnt de overige streken van ons rijk, zoo
als in het algemeen het westelijk Europa, slechts op den trrk
op te zoeken. Deze heeft plaats ter zelfder tijde als die van
de Watennip , maar het Bokje is veel minder menigvuldig en
minder gezellig. Bij bet opvliegen laat het een zachten toon,
als "Kek" luidende, booren; in het najaar heeft dit evenwel
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zelden plaats. Zijne vlugt is ongestadig. Het heeft, ten opzigte
zijner voortplanting veel overeenkomst met de Watersnip, maar
de eijeren zijn veel kleiner.

D E G RUT T 0

's.

Het geslacht der G rut t 0 's bevat een klein getal soorten,
die in hunne gestalte overeenkomst hebben met de Snippen,
wier pooten echter. vooral het naakt gedeelte der schenkels,
langer zijn, die kleinere oogen en eeneu veelal, min of meer
opwaarts gekromden bek hebben, nacht- maar geen dagvogels
zijn, en een van het winterkleed aanzienlijk verschillend zomerkleed hebben. Hun staart is aan het einde regt. De wijfjes
zijn aanzienlijk grooter dan de mannetjes. De jongen zijn in
den beginne met een ros, op de bovendeelen van eenige
zwarte lengtestrepen afgezet dons bekleed. Zü broeden op vochtige, moerassige plaatsen, vooral langs de kuststreken, voeden
zich met wormen, slakken en insekten, en nestelen op den
grond. In Nederland worden slechts de twee volgende soorten
aangetroffen.
De ct rut to, Limo8a aegocepAalrl, ook Mar e 1 en G ri et,
in Overijssel Griet of Grit, in Vriesland Schries of
Sc h ri er genoemd, is de grootste van onze inheemsche soorten
en hieraan, zoo als aan den aan de groote eindhelft zwarten
staart te herkennen. Het wijfje lleeft 161/ 2 duim lengte, waarvan er 4 op den bek en 3 op den staart komen. De lengte
van het mannetje bedraagt 1 of 2 duim minder. De pooten
zijn zwart, bij de jongen donkergraauw. De bek is vuil roodgeel, bij de jongen vleeschkleurig, maar steeds naar voren
zwartbruin. De slagpennen zijn steeds zwartbruin, maar aan
den grond wit, en de staart is zwart, maar aan de kleine
wortelhelft wit. In den winter zijn alle bovelldeelen, de hals
en krop grijsbruin; de borst en buik, de stuit en eene streep
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aan wet'lrszijde van het voorhoofd daarentegen wit. In den
zomer nemen de voordeelen van den vogel tot over de schouders, den rug en de zijden van den romp eene roestroode
grondtint aan, en de rug zoo als de vleugels hebben zwarte
dwarse vlekken en banden. De Grutto broedt op lage, vochtige
of moerassige plaatsen van het gematigde en warme Europa,
op gelijke breedte ook in Azie en Noord-Amerika, en verhuist in het gure saisoen tot Noord-Afrika. Hij houdt zich
meest in kustlanden op, is echter in de moerassen van Hongarije zeer gemeen gedurende den zomer. In ons rijk behoort hij aan vele plaatsen, op voohtige weilanden en moerassige streken, onder de zeer gewone vogels, en nestelt bij
voorkeur in het hooiland. Hij verlaat zijne broedplaat.sen zoodra
de jongen in de vlugt behoorlijk geoefend zijn, vertoeft gezellig nog eenigen tijd op de banken aan de monden der
rivieren, verlaat ook deze weldra, om verder zuidelijk te trekken, en keert eerst iu de tweede helft van April naar zijn
zomerverblijf terug. De :Nederduitsohe naam van Grutto is aan
zijn stemgeluid ontleend, hetgeen hÜ voornamelijk, hetzij in den
paartijd, hetzij wanneer men zijn nest nadert, in de vlugt laat
hooren. De vier eijerell, die het zeer eenvoudige nest bevat,
zjjn olijfgroen van kleur, met donkerbruine en grijze vlekken
en stippen bedekt, grooter dan kievitseijeren, en lekker, weshalve zij even als deze opgezocht en verkocht worden.
De Ros s e G rut t 0, Lim08a ,ufa of lapponica, is ongeveer een achtste kleiner dan de Grutto, en hierdoor zoowel als
door zjjnen witachtigen, van vele zwarte dwarsstrepen voorzieneu staart dadelijk van deze soort te onderscheiden. Ook
is de bek meer opwaarts gekromd, en zijn in het zomerkleed de
kop, hals en de onderdeelen veel fraaijer roestrood ell zonder
donkere vlekken of banden. De rosse Grutto broedt in het
koude Europa en Azie, in kleinen getale ook langs de oevers
der Oost- en Noordzee, en zoo als het schijnt enkel zelfs bij
ous, aan den hoek van Holland. Overigens komt bij in ons
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land, van Augustus tot October, ofschoon in kleinen getale
en alleen langs het strand en aan de monden der rivieren, gedurende den trektijd, voor. Zijne eijeren zijn kleiner en langwerpiger en zijnE: stem is verschillend van die van den Gr11tto,
met wien hij overigens, ten opzigte zijner levenswijze en
zeden, veel overeenkomst heeft.

DE STRANDLOOPERS.

De St ra n d I 0 0 per s, het geslacht 'l'ringa vormende, zijn,
zoo alti de Grutto's, Dagsnippen , maar hun. bek is regt en
korter, dat is te zeggen ongeveer even lang als de kop, en
zij hebben kortere pooten zonder een span vlies. Eenige soorten
vertoon en eenige afwijkingen van de overige: hieronder behoo·
ren onder de inheemsche de K e m p h a aD, die een span vlies en
hoogere pooten dan gewoonlijk heeft, en de drieteenige St rail dloop er, bij wien de kleine achterteen ontbreekt, waarvan
de overige soorten voorzien zijn. De Strandloopers zijn over
den geheelen aardbol verbreid. Zij voeden zich met wormpjes,
kleine weekdieren en maskers van insekten, broeden aan moerassige plaatsen, en leggen hunne vier peervormige, bruingevlekte cijeren in eene, met eenige grasstelen belegde uitholing
van den grond. Van de negen Europesche soorten worden er
acht in ons land aangetroffen. Het zijn de volgende.
De Kan 0 e t - S tra n d I 0 0 per, Tringa canvh8, heeft meer
dan 9 duim lengte, en is, na den Kemphaan, de grootste
en krachtigste van alle Europesche soorten. Zijn bek en zijne
pooten zijn zwart, bij de jongen in het olijfgroene trekkende.
De slagpennen zijn bruinzwart, de staartpennen lichter eu in
het grijze trekkend. In het zomerkleed is de hoordkleur een
fraai roestrood , op de bovendeelen met zwarte vlekken. In
het winterkleed zijn de bovendeelen bruingrijs , de onderdeelen
witachtig, op den krop VBn kleine overlangsehe, op de zijden
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van den lomp van dwarse, grijsbruine vlekken voorzien. Dit
kleed dragen ook de jongen, behalve dat de vederen hunner
bovendeelen zwarte - en witachtige zoomen vertoonen. Deze
soort broedt in de noorderheIrt van Scandinavie en in het
algemeen in de koude streken van het noordelijk halfrond.
Zij komt aldaar in Mei aan, en verlaat die wederom in het
einde van Augustus. Op den trek en somtijds gedurende een
groot gedeelte van den winter wordt zij, ofschoon slechts
enkel, langs OIIS strand, vooral aan de steenen hoofden, somtijds ook aan de oevers der ri vieren en meren, aangetroffen.
Hare stem is zeer schel.
De P aa r s eSt rail dl 0 0 pe r Tringa maritima, beeft meer
dan zeven duim lengte, korte, okergele pooten, eenen aan den
wortel gelen, naar voren zwarten bek, en is buitendien zeer
gekenschetst door de violette speling van zijne donkere tinten.
In het winterkleed zijn de vederen der bovendee1en zwartbruin
met paarsen wederschijn en met lichtere randen; de kop, hals
en krop zijn purperachtig grijs, met donkere vlekken, de overige onderdeelen wit, aan de zijden aan den romp met purpergrijze vlekken. In het zomerkleed trekt de lichte tint van de
bovendeelen van den kop, hals en krop min of meer in het roestkleurige. Deze soort heeft hetzelfde zomerverblijf als de voorgaande: zij komt, als deze, in ons land, slechts op den trek,
langs de zeekust,. en wel uitsluitend aan de steenen hoofden
aldaar voor. Zij heeft een helder fluitend slemgeluid.
De Krombek-Strandloop3r, l'ringa 8ubarquata, heeft
ongeveer de grootte van den paarsen Strandlooper, en is onder
alle inheemsche soorten dadelijk te herkennen aan zijnen in
het oog vallend afwaarts gekromden bek, waardoor deze aan
die der Wulpen doet denken. In zijne kleur, zoowel in die
van de vederen als van den bek en de pooten, heert hij veel
overeenkomst met den Kanoet-Strandlooper. Hij heeft zijn
zomerverblijf in de koude streken vau het noordelijk haIrrond,
komt op den trek in het na- en voorjaar, maar in kleinen
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getale, aan onze kuststreken voor, en gaat den winter in ZuidEuropa en enkelen zelfs in Noord-Afrika doorbrengen.
De Bonte Strandlooper, Tringa cincz"u, ook Strandbok je genoemd, heeft in gestalte, in de kleur van bek en
pooten en in het winterkleed veel overeenkomst met den Krombek-Strandlooper; maar hij is een weinig kleiner, zijn bek is
korter en regt, en het zomerkleed is verschillend, doordien
de kop, hals en de onderdeelen ros witachtig, en de borst en
buik in het midden zwart zijn. De bonte Strandlooper bewoont
het noordelijke halfrond, maar men onderscheidt bij deze soort
twee rassen, eene grootere en eene kleinere. Het grootere ras
broedt. in ons werelddeel, in Scandinavie; het kleine in het
Holsteinsche, Mecklenburgsche, Munstersche en enkele zeIrs aan
den hoek van Holland. Beide komen. behalve dat, op den trek
langs onze kust voor. De vleugels hebben bij het groote ras
meer, bij het kleine minder dan vier duim lengte; de geheele
lengte van den vogel bedraagt 6 1/i tot 7 duim. Hij laat in
den paar- en broedtijd zijn tremolereud stemgeluid hooren. Hij
houdt 7.ich aan de slibbige oevers van rivieren, meren en
moerassen op, nestelt aan moerassige plaatsen, en legt vier
bleek bruingeelachtig groene, met olijCbruin gevlekte eijeren.
De KIe i neS tra n d 10 0 per, Tringa mÎ1luta, is slechts
1
5 / 2 duim lang; zijn bek is niet langer dan de kop, en eveu
als de pooten, zwart van kleur. In het winterkleed zijn de
onderdeelen wit en de bovendeelen bruingrUs, maar elke veder met
eene overlangsche donkerbruine vlek. In het zomerkleed hebben
de vederen der bovendeelen vaal roestroode randen, en de zijden
van den hals en krop zijn met roestrood geschakeerd en van
kleine bruine vlekken voorzien. De broedplaatsen dezer soort
zijn in het hooge noorden der oude wereld. Op haren trek, die
zich tot Afrika en de Moluksche eilanden uitstrekt, komt zij
ook in ons land, en wordt, vooral in het najaar, hier en daar,
maar veelal enkel of in kleinen getale, aan de schorren langs
de dijken, aan de moerassige oevers van meren en rivieren,
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en meer binnenslands, voornamei ijk op den bagger, aangetroffen, waar zij haar voedsel, hetgeen in wormpjes en maskers
van insekten bestaat, gaat zoeken.
De Kie in 8 t e S tra n d I 0 0 per, Tring/J l'emntifICkii, heeft
in grootte, kleur en levenswijze zeer veel overeenkomst met
de voorgaande soort, maar hij is minder krachtig van maaksel,
een ~einig lager op de pootfm, zijn staart is een weinig langer, het roestrood der bovendeelen in heL zomerkleed is valer,
en de zwarte vlekken van den rug eu de schouders zijn dwars
uitgebrl'id. De Kleine Strandlooper broedt aan dezelfde plaatsen als de voorgaande soort, komt echter op den trek 7.eer
zeldeu in het w6!'telijke Europa. In ons land werd hij tot nog
toe slechts eenige malen opgemerkt.·
De D r iet een i geS t ra n d I 00 per, Tringa are1t/Jria, heeft
de grootte van den Bonten Strandlooper , doet door zijne kleuren aan den Kleinen Strandlooper denken, mBar is dadelijk
onder BlIe inheemsche Snipvogels te herkennen door het volslagen gebrek van den achterteen. Hij heeft zijne broedplaatsen
in het hooge noorden, schünt zich echter op den trek over
nagenoeg alle werelddeel en te verbreiden. Hij komt reeds in
September in kleine vlugten langs ons zeestrand; deze vogels
verzamelen zich alsdan dikwijls aan de monden der rivieren
in tallooze menigte. Op den terugtrek ontmoet men hem bij
ons somtijds tot het begin van de mBand Ml'i.
De Kern p h a a n. l'ringa pugn/Jz. die op Texel ook K r ag fl nma k e r genoemd wordt, onderscheidt zich van alle overige
Strandloopers door de aanwezigheid van een spanvlies tusschen
den middelsten en buitenteeu, en het mannetje in het prachtkleed
wijkt, behalve dat, van alle andere vogels af door zijne veranderlijke kleuren, zijnen grooten halskraag en een paar groote
bundels oorvormig verlengde vederen aan het achterhoofd. Het
mannetje bereikt eene lengte van 11 duim, het wijfje is aanzienlijk kleiner en niet boven de 9 duim lang. De bek is naar
voren zwart, voor het overige rood- of bruinachtig gecl; de
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poolen zijn rood- of groenachtig geel. In het eerste vederkleed
zijn de bovendeelen en de vederen der bovendeelen bruinzwart
met lOsse zoomen; de hals en krop zijn ros, de overige onderdeelen wit. ln het winterkleed wordt het ros der onderdeelen
door wit, der bovendeelen door grijs vervangen. Bij het oude
wijfje zijn in den zomer de keel, borst en buik wit, de vederen der overige deelen zwart met wiUe of rosachtige zoomen,
vlekken of dwarsbanden. Bij de oude mannetjes in het prachtkleed is het gezigt kaal, met wratjes bedekt en okergeel, en
de kleur der vederen van de oorbundels , den halskraag en de
zijden van den romp of ook van de borst bieden zoo vele verscheidenheden van tinten en teekening aan, dat men geen twee
voorwerpen vindt, die volmaakt op elkai\r gelijken. De Kemphaan wordt in ons geheel werelddeel, maar slechts hier en
daar, aan vochtige moerassige plaatsen, vooral aan de oevers der
meren, aangetroffen. Zelfs in ons land, waar hij een bÜ iedereen
bekende vogel is, komt hij slechts aan zekere, bepaalde plaatsen voor, en is op ver na niet zoo algemeen verspreid als de
Kieviet I 'l'urelunr of Grutto. Hij trekt van ons in Augustus
en September weg, en verbreidt zich over geheel Afrika en
Azie tot Nipaul. Hij komt ook in sommige plaatsen van NoordAmerika voor, waarheen hij echter door de Europeanen schijnt
verplant te zijn. Hij komt in April aan zijne broedplaatsen
hier te lande terug. Op dit tijdstip is de kraag bij de mannetjes nog niet volkomen ontwikkeld, maar deze beginnen
weldra, gewoonlijk ten getale van vier tot acht stuks bij elkaàr, zich aan zekere vaste plaatsen langs de oevers van slooten, meren, enz. te begeven, om onderling telkens eenen tijd
lang te vechten, hetgeen daarin bestaat, dat zij met uitgebreiden kraag en den bek langs den grond regt uit gestoken
tegen elkaAor loopen , zonder elkander eigenlijk kwaad te doen.
Dit zonderli nge schouwspel kan men ook bij voorwerpen, iu de
gevangenschap levende, dagelijks waarnemen. Voor het overige
is de Kemphaan een fltille, eenzame ell schuwe vogel. In de
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vlugt kan men de mannetjes reeds van verre herkennen aan
hunnen hals, die zelfs, wanneer de kraag gesloten is, door
dezen zeer verdikt wordt. Men vindt de eijeren van den Kemphaan, ten getale van vier, i n polders en aan moerassige plaatsen. Zij zijn een weinig kleiner dan kieviet!leijeren, olijfgroen,
en met bruine, zwarte en roodachtig grijze vlekken bedekt.

DE l' R
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Men kan de Fr a n j ep oot e n beschouwen als Strandloopers ,
wier drie voorteenen door een gelobd of glad vlies omzoomd
zijn. Zij broeden in de Noordpoolstreken , en gaan op hunnen
trek tot aan de evennachtslijn. Van de twee in ons werelddeel
voorkomende soorten heeft men er toL nog toe slechts eene in
ons vaderland opgemerkt. Dit is
De Rosse Franjepoot, Pllalal'opuafulicariu8. Deze vogel heeft meer dan zeven duim lengte en is zeer in het oog
vallend door zijnen van voren eenigzins verbreed en en afgeplatten bek, zoo als door het gelobde vlies, waardoor de teenen
omzoomd zijn. De bek is bruin, de pooten zijn olijfgroen, en
de oogen roodachtig bruin. De slag- en staartpennen zijn zwart
of zwartbruin met lichte zoomen j de vederen der bovendeelen
blaauwachtig grijs, met lichtere zoomen, maar naar het midden
in het zwartachtige overgaan de ; de onderdeelen zij n wi t. In
het zomerkleed worden alle lichte tinten, met uitzondering der
vleugels, door een vaal bruinrood vervangen, en de boven kop
en keel zijn nagenoeg zwartachtig. Deze vogel broedt in Siberie ,
Groenland en in het algemeen in het koudste gedeelte van
Amerika. In de meeste streken van ons werelddeel schijnt hU
slechts op den trek voor te komen, en gedurentle dezen tijd
wordt hij ook, ofschoon zeer enkel, bij ons, hetzij aan het
zeestrand, hetzij aan de oevers der wateren van de binnenlanden waargenomen. Hij schijut zich voornamelijk met kleine
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kreeftdieren te voeden. De vier eijeren zijn op een en olijfkleurigen grond met donkerbruin en donkergrijs geteekend.
DB
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De 0 e ver I 00 per s, die men van de Strandloopers onder
den naam van A.ctiti8 afscheidt, verwijderen zich van deze door
eenen langeren en meer afgeronden staart, en doordat zij geen
van het winterkleed in het oog vallend verschillend zomerkleed
hebben. In ons werelddeel heeft men slechts eene soort van
dit ondergeslacht. Dit is de volgende.
De 0 e ver loop e r, A.ctitÏ8 kypoleuC08, die ook St een v i n k
genoemd wordt, heeft eene lengte van 7 duim, eenen zwarten
bek en vleeschkleurige, in het grijsgroen trekkende pooten. Hij
is op de bovendeel en en den krop bronsachtig grijsbruin, maar
deze kleur is op den rug, de vleugels en den staart door vele
bruinzwarte dwarse vlekken en strepen afgebroken. De zijdelingsche staartpennen hebben echter een en witten grond, eu de
keel, eene streep boven de oogen, de borst en buik zijn geheel
wit. De Oeverlooper schijnt nagenoeg in alle werelddeelen voor
te komen. Hij bewoont in den zomer de met zand of steentjes
bedekte oevers van rivieren en meren, maar verlaat deze bij
ons in het najaar, om eerst tegen Mei terug te komen. Hij
loopt schielij k, is schuw, en laat, vooral bij het opvliegen,
zijn tremolerend stemgeluid hooren. Hij maakt zijn napvormig
met hooi belegd llest in het midden van struiken. maar zoo,
dat het op den grond rust. De vier eijeren zijn somber roestgeel , maar deze tint heeft een en groenachtigen weêrschijn en
is met graauw, paars en roodbruin gevlekt en gestipt.
DE
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De R u i ter s, die het geslacht Totan." vormen, hebben
veel overeenkomst met de Strandloopers , maar zij zijn hooger
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op de pooten, en hun bek is kraohtiger en somtijds een weInig opwaarts gekromd. Wij hebben in ons land vier soorten
van Ruiters; eene vijfde Totanu, Itagnatilil, die de grootte
heeft van den Tureluur, maar zeer kennelijk is aan haren buitengewoon ranken bek, wordt in het overige Europa aangetroffen, waar eenige malen ook eene groote Noord-Amerikaansche
soort, Totanru ,emipalmatU8, als verdwaalde, waargenomen
werd. Onze inheemsche soorten zijn de volgende.
De Z war teR u i ter, TotanUl fU8ClU, heeft eenen voet
lengte en is zeer kennelijk aan zijnen zwarten, aan den wortel
der onderkaak hoogroodeu of geelrooden snavel, zoo als aan
zijne roodbruine, in den winter of bij de jongen geelroode
pooten. Buitendien ondr.rscheiden zich de ouden in het prachtkleed dadelijk door hunne grijsachtig bruinzwarte kleur, die
echter veelal door witachtige zoomen der vederen, en geregeld
op de vleugels eu den staart door vele witte vlekjes en streepjes afgebroken is. In het winterkleed en bU de jongen zijn de
onderdeelen wit en de grondkleur der boveudeelen is een min
of meer in het grijs trekkend bruin. Deze soort heeft haar
zomerverblijf in de Noordpoolstreken der oude wereld. Zij bezoekt ous land, zoo als de overige gedeelten van het gematigde en warme Europa, slechts op den trek in het na- en
voorjaar, en wordt alsdan aan de slibberige oevers der Zuiderzee
en op de Zeeuwsche schorren en zandplaten waargenomen. Haar
voedsel bestaat in allerlei waterdiertjes, vooral wormen, insekten en de maskers van kikvorschen , en zij vangt deze dieren
veelal zwemmende en met den kop onder water. Haar stemgeluid
bestaat in een helder en luid fluiten.
De G roe II p oot i g e R u i ter, Totanu, gloU" , is even
groot als de Zwarte Ruiter, maar zijn snavel is krachtiger en
zwart, zijne pooten zijn groenachtig loodkleurig, zijlle staartpennen zijn op eenen witachLigen grond met bruine dwarsbanden
gemarmerd, en hU wijkt in het zomerkleed van den Zwarten Ruiter
af, doordat de rug en vleugels geene zeer groote veranderingen
12*
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ondergaan, terwijl de hals, kop, de krop en zijden van het ligchaam
zwarte lengtevlekken op eenen witten grond hebben, en de borst
en buik in het midden geheel wit zijn. Deze soort broedt in de
koude streken van het noordelijk halfrond, in Scandinavie en
Siberie noordelijk van 57°. Zij verlaat hare broedplaatsen reeds
in Augustus, en verbreidt zich op haren trek, 1.00 als het
schijnt, over alle werelddeelen: Zij w~rdt alsdan ook enkel in
Nederland aan de oevers van het zoete of ook brakke water
aangetroffen. Men vindt haar nest onder struiken, en het bevat vier
peervormige, bleek gele, met bruin gevlekte en gestipte eijeren.
De Tu r el u u r, Pota1l1U calidri8, in Noord-Holland gewoonlijk '1' u ut, in Groningen '1' u n t I i n g genoemd, heeft 10
duim lengte, en is zeer kennelijk aan zijne oranjekleurige pooten
en zijnen van achteren rooden, van voren zwartbruinen snaveL
Zijn stuit is wit en de staartpennen vertoonen vele afwisselende
witte en bruine dwarsbanden. In het zomerkleed is de grondkleur der bovendeel en bruingrijs , die der onderdeelen wit,
maar op alle deel en ontwaart men donkerbruine lengtestrepen ,
die op den rug. de vleugels, borst en buik door dwarse vlekken afgebroken worden. Bij de jongen en in het winterkleed
zijn de boven deel en lichter en met onduidelUke dwarsvlekken ,
op de onderdeel en ontbreken de dwarsvlekken , en de borst
zoowel als de buik zijn geheel zonder vlekken. De '1'ureluur
wordt in geheel Europa en Azie aan plaatsen, voor zijne levenswijze geschikt, vooral in ons land, aangetroffen. Hij broedt
bij voorkeur in moerassen en lage landen der kuststreken, en
is op onze weilanden, met den Kieviet, de meest algemeene
soort van Steltvogels. Aan het zeestrand ziet men hen zelden.
Hij komt bij ons in April aan en vertrekt wederom in Augustus en September. Zijn Nederduitsche naam is aan zijn stemgeluid ontleend. Zoo als de Grutto en Kieviet komt hij, wnnneer de mensch zijne broedplaats nadert, op hem, onder angstig
geschreeuw, af, en even als deze nestelt hij op weilanden. De
eijeren zijn kleiner en ranker dan kievitseijeren , geelachtig mrt
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roodbruine vlekken, en lekker van smaak, weshalve zij, even
als de eijeren van Kieviten, Grutto's, Kemphanen en Wulpen
in den handel geb ragt worden.
Het Wit g a tj e, Totanru ocJ.ropu8, bereikt slechts 9 duim
lengte, en is gemakkelijk te herkennen aan zijne licht blaauwgrijze pooten en aan de wortelhelft geheel witte, aan de eindhelft van drie of vier zwarte dwar~bauden voorzjene staartpennen. De snavel is zwart. De bc,yendeelen zijn grijsbruin
met bronsgroenen weêrschijn rn op den l'ug en de vlt·ugels
met vele licht bruingrüze stipjes bedekt. De onderdeelen zijn
wit, op den knop en de zijden van den romp echter in het
grijsbruine trekkende {'·n met bruin gevlekt. Het Witgatje
broedt in Midden- en Noord-Europa, op gelijke breedte ook
in A~ie, en komt op zijne verhuizingen tot Afrika en OostIndie. Het komt aan zijne broedplaatsen in Mei en April aan.
Op den najaa1'8trek, die van Augustus tot October duurt,
komt het ook van tijd tot tijd in ons land voor. Deze soort
legt hare eijeren in oude lijsternesten , somtijds tot op tien
en meer voet hoogte van den grond. Zij zijn, op eenen olijfkleurigen grond met grijs en oliJfbruin gevlekt.
De Bos c h r u i ter, Totafl'U8 glareola, heeft veel overeenkomst met het Witgatje, maar hij is een weinig kleiner, zijne
pooten daarentegen zijn hooger en groenachtig van kleur, de
bek is korter, de lichte vlekken der bovendeelen ~ijn grooter,
de staartpennen zijn tot aan haren grond van donkere dwarsbanden yoorzitn, en deze zijn smaller en vt'el talrijker. De
Boschruiter worgt in het grootste gEdeelte van Europa broedend aangetroffen. Hij komt ook iu Azie tot op de Sundaeilanden en in Afrika tot aan de Kaap de Goede Hoop voor.
In ons land treft men hem voornamelijk langs de sloooon in
veengronden aan, maar ook op de heide en op moerassen.
Het is een schuwe vogel, die zijn nest op den grond maakt,
en vier bleek olijfgroene. met groote olijfbruine vlekken en
paa1'8achtige stipjes bedelcte eijeren legt.
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DE WULPBN.

Men kan de W u I pen beschouwen als groote Strandloopers
met eenen zeer langen. afwaarts gekromden suavel. korte
teenen. eu in eIken leeftijd eenvoudige kleuren. Zij zijn over
alle werelddeeJen verbreid, en de soorten hebben onderling
veel overeenkomst. De drie, in ons werelddtlel voorkomende
800rten werden allen ook in ons land waargenomen, ofschoon
er slechts eentl hier te lande broedt.
De W u I p. Numeni1U orquata, ook g 1'00 te ,V u I p en
Drupen, in Noord-Brabant Heide-tuter, in Gelderland
Tuter en Zandtuter, Regen- en Bergfluiter, in Groningen W i I p en g r oot e W i I P genoemd. is niet slechts de
grootste soort van onze Wulpen, maar tevens de grootste van
alle inheemsche Bnipvogels. Hij bereikt eene lengte van 20
duim, waarvan de bek meer dan een vierde inneemt. De bek
is roodachtig grijs, naar voren zwartachtig. De pooten zijn
loodkleurig. De grondkleur van den kop en hals is een vaal
en licht ros, die der overige bovendeelen donkerder en die
van borst en buik wit. Alle vederen. met uitzondering van
die vaD de keel en den onderbuik zijn van donkerbruine vlekken voorûen. en de staart heeft talrijke bruine dwarsbanden.
De Wulp bewoont in den zomer ons werelddeel noordelijk tot
66°, en overwintert in Noord-Afrika. In Nederland broedt
hij in de duinstreken en op de heidevelden. Na den broedtijd
begeeft hij zich op moerassige plaatsen, slib- of zandgronden
aan de monden onzer rivieren. Hij is schuwen heeft een diep,
maar aangenaam fluitend lltemgeluid, hetgeen men voornamelijk
ook op den trek, die bij nachttijd plaats heeft, verneemt.
Zijn voedsel bestaat uit insekten en hunne maskers, uit
allerlei kleine kreeftdieren , slakken, wormen, en hij eet ook
beziën. Men vindt zijn nest op den grond, tusschen het hooge
gras of heidekruid. Het is uit gras en worteltjes van planten
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vervaardigd. De eijeren, vier in getal, zijn groot, olijlgroen
en van groote zwartbruine vlekken voorzien, en worden voor
eene groote lekkernij gehouden.
De Regenwulp, NumeniuI p"~oPU" ook kleine Wulp
en Regenlluiter, in Groningen Regen- en kleineWilp
genoemd, heelt slechts 15 duim lengte, en de bek bereikt
naauwelijks 8 duim. Voor het overige heelt hij in gestalte,
kleur, stem, wijze van nestelen en leven, de grootste overeenkomst met den groot en Wulp, en slechts de liohte kleur
der staartpennen is meer bruinachtig. Deze soort broedt in
IJsland, in het noordelijke Scandinavie en in Siberie. Op
den trek gaat zij zuidelijk tot bij ol over de evennachtslijn.
In het najaar ontmoet men langs onze kust van tijd tot tijd
kleine troepen van deze soort. Andere komen in het voorjaar tot ons. en vertoeven in vlugten van 20, 80 en meer
stuks, gezellig en zonder te broeden, langen tijd op onze
weilanden.
De derde soort, de Dun bek w nIp, N #m~iU8 tellUiroltriB,
heelt ongeveer de grootte van den Regenwulp, maar de kop
en hals zoo als alle onderdeelen hebben eene witte grondkleur,
de donkere vlekken zijn kleiner, en die aan de borst en de
zijden van den romp druppel- ol hartvormig. "Deze soort bewoont
Afrika en Zuid-Europa. Van hier verdwaalt zij somtijds in het
gematigde Europa, en werd zelfs hier te lande eens en in
Balgie herhaaldelijk aangetroffen. Men beweert zelfs, dat zij
eens bij St. Trond genesteld heert.

DE KLUITEN.

De K I u i t e Jl, het geslacht Recurviroltra vormende, zijn zeer
kennelijk aan hunnen baleinachtigen, ranken, afgeplatten en opwaarts gekromden snavel. Er zijn slechts een klein getal soorten bekend, en die van ons land is tevens de eenige van ons werelddeel.
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Onze K I u i t, Recurviro8tra avocetta, is een vogel van 16
duim lengte, waarvan er meer dan drie op den bek en drie
op den staart komen. Zijn romp is ongeveer zoo groot als die
eener duif. De vleugels zijn puntig en reiken tot aan het
einde van den weinig afgeronden staart. Hij is hoog op de
pooten; deze hebben eene donker blaauwgraauwe kleur, de
drie voorteenen zijn door uitgesnedr.ne zwemvliezen vereenigd,
en er is een kleine en hooggeplaatste achterteen aanwezig. De
bek is zwart, naar voren zeer dun, afgeplat en opwaarts gekromd.
Het vederkleed heeft slechts twee kleuren, te weten wit en zwart,
hetgeen echter bij de jongen min oC meer in het bruine trekt.
De donkere tint neemt den bovenkop , nek, zijden van den
mantel, de voorhelCt der schouders, de kleine en middel dekvederen der vleugels en de groote slagpennen in. De Kluit
broedt in het gematigde en warme Europa en Azie aan moerassige plaatsen langs de zeekust of ook aan de oevers van
zoutmeren, b. v. in het Bannat in Hongarije; bij ons in Zeeland, aan den hoek van Holland, op Texel en Wieringen·
Hij vertrekt in SeptEmber, en komt in April terug. Hij zoekt
zijn voedsel op slipgronden en aan de ondiepe binnenwateren
langs den binnenkant der duinen. Het bestaat voornamelijk
uit slakjes, wormen en jonge garnalen. Zijn stemgeluid is
fluitend. Hij zwemt, vliegt en loopt zeer goed, bij sterken
wind echter heert hij, om zijne lange pooten , moeite zich op
den grond staande te houden. Hij nestelt gezellig en digt
bij het watert maar het nest bestaat, zoo als bij de Snipvogels, slechts uit eene met eenige grashalmen belegde,
uitholing van den grond, waarin de vier eijeren liggen,
die minder peervormig maar een weinig grooter dan kievitseijeren, rosachtig geel, en met paars en zwartbruin gevlekt zijn.
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DE RALVOGELS. RALLAE.
De Ral vo gels. van welke men onze Mee r koet en ons
Wat er hoe n tj e als grondvorm kan aannemen, hebben eene
zekere uiterlijke overeenkomst met de Hoendervogels, behooren
echter in alle andere opzigten tot de Steltvogels. Hunne mondopening is, even als bij de Snipvogels , klein, en het oog min of meer
ver naar achteren geplaatst. Hun bek is krachtig, zijdelings
zamcngedrukt, bij velen naar achteren tot eene soort van plaat
verlengt, die zich tot boven de oogen uitstrekt, en veelal
korter of even lang als de kop. Hunne ruime, langwerpige,
doorboorde neusgaten liggen in eene uitholing van den bek.
Hunne steeds verlengde pooten zijn bij sommigen zeJ(s zeer
lang, van voren met lIchilden bekleed, en van vil'r, meestal zeer
lange teen en voorzien, die wederom met lange min of meer
regte nagels gewapend zijn. Zij hebben eenen kleinen kop en
romp, en laatstgenoemde is veelal zeer sterk zijdelings zamengedrukt. Hun staart is kort, en velen dragen hem opgerigt,
even als de Kippen. Zij hebben eene maag met dikke wanden.
Deze vogels houden zich op meren, rivieren, moerassen of
grasvlakten op; zij loopen goed, vliegen, alvorens zij hunne
vaart genomen hebben, mop.ijelijk, maken hUll nest in het rid
of op den grond, en leggen meestal een aanzienlijk getal eijeren.
De jongen verlaten het nest spoedig. Hunne stem is domp of
schril, eu hun voedsel bestaat niet alleen uit insekten en allerlei
kleine dieren, maar ook uit de zaden van planten. Jn ons werelddeel worden de volgende gelllachtell van deze familie aangetroffen.

DJ: KOET B N.

De Koeten, die het geslacht FuUca vormen, zijn zwartachtige vogels, ongeveer van de grootte van eelle kleine Kip,
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wier teen en van gelobde zwemvliezen voorzien zijn, en die een en
korten, hoogen, krachtigen, op het voorhoold tot eene plaat
verlengden snavel hebben. Zij houden zich in staande wateren op.
De gewone soort, onze Mee r koe t, F'Ulica alra I die ook
eenvoudig Koe t en in Groningen Mee r kol genoemd wordt,
bereikt eene lengte van 15 duim. Zij is, behalve hare gelobde
teen vliezen , zeer gekenschetst door haren witten, op het voorhoold tot eene plaat verlengden snav~l. Het oog is donkerrood,
bij de jongen echter bruinachtig. De pooten zijn groenachtig,
welke tint echter langs hunnen voorrand in hd gele en op
de teenen in het loodkleurige overgaat. Het vederkleed is bij
de ouden nagenoeg zwart; bij de jongen zwartachtig olijfbruin
en op de keel tot den krop witachtig. In het douskleed is deze
vogel op den bovenkop met roode, op alle overige deelen met
zwarte wolachtige vederen bedekt. De Meerkoet broedt in het
gematigde en warme Europa, en overwintert in de noorder
hellt van Afrika. Zij komt ook als broedvogel vrij algemeen
op onze meren voor, vroeger echter aan vele plaatsen talrijker
dan thans; men ziet haar daarentegen in het najaar dikwijls
iu groote menigte op onze groote wateren vooral op het IJ,
en zij verhuist gemeenlijk eerst bij illvallenden sterken vorst,
en komt reeds in Maart ol April terug. Hare lokstem bestaat
uit eenen enkelen korten toon, dien zij echter bij het trekken,
hetgeen steeds bij nachttijd plaats heelt I herhaaldelijk en schielijk
achtereenvolgens laat hooren. Men ziet haar veelal zwemmende,
intusschen rust zij ook aan den oever uit, en slaapt aldaar of
op lage schuinscbe boomstammen. Bij het zwemmen en loopen
draagt zij den staart opgerigtj zjj loopt en duikt ook zeer
goed. Gedurende den paartijd hebben tusschen de mannetjes
gevechten plaats. Zij maakt haar groot nest uit biezen, en bevestigt het tusschen het riet, veelal zoo dat het op het water
drijft of dat het aan den oever steunt. De eijeren, zeven tot
twaalf of zelfs vijftien in getal, zijn grijsachtig geel en met
zwarte en bruine stippen of vlekjes bezet.
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De Wat e rh 0 end ere n gelijken op de Meerkoeten, maar
zij zijn kleiner, hebben geene teenvliezan en onder de Europesche soorten is slechts eene van een voorhoofd pi Bat voorzien.
ln het n~tkleed zijn deze vogels met een zwart haarachtig
dontl bekleed.
Ons Wat e r hoe 11 t je, GaUinula c4lo1-opua, hetgeen ook
Wat e r hen net je genoemd wordt, is de van eene voorhoofdplaat voorziene soort. Deze vogel bereikt 11 duim lengte. De
bek is groengeel, maar bij de ouden neemt de voorhoofdplaat
eene fraaije hoogroode kleur aan. De lichtgroene poot en hebben
om den hak eenen rood en gordel. De oogen zijn roodbruin, bij
de jongen grijsbruin. Het vederkleed is donker leikleurig,
maar van den rug aahterwaarts olijfbruin. De vederen van de
zijden vall den romp zijn aan de buiten vlag wit; de achterbuik
is met wit gemarmerd all van de onderdekvederen van den
staart zijn de middelsten zwart, de overigen wit. De donkere
kleur is bij de jongen valer en meer olijfbruin , en alle onderdeel en zijn, als het ware, met wit gemarmerd. Deze soort
broedt in het warme en gematigde Europa. Zij komt bij ons
in April aan, blijft dikwijls tot laat in het jaar en overwintert
er zelfs enkel. Zij broedt bij ons overal waar veel riet groeit,
zelfs in vaarten en breede slootelI. Zij loopt zeer schielijk,
zelfs over de plan ten, die de oppervlakte van het water bedekken, zwemt cn duikt goed, klimt op struiken en slaapt,
zoodra er geen riet meer in het water is, dikwijls hoog op de
takken van groote hoomen. Haar loktoon is zacht en knorrend,
en haar_verder stemgeluid doet aan dat der kikvorschen denken.
Haar voedsel bestaat in insekten, weekdieren, zaden. granen
en de spruiten van waterplanten. Haar nest heeft veel overeenkomst met dat der Meerkoet, maar het is kleiner, en bevat
zes tot elf eijeren, die op eenen roestgelen grond van paarse,
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graauwe en kaneelbruine vlekjes en stippen voorzien zijn. Zij
maakt dikwijls twee brocdsels, en elk der jongen van het eerste
broedsel. belast zich alsdan met de opvoeding van een jong
van het tweede broed~el.
Het Por cel ei n hoe n tj e, Gallinv'/a porzana, heeft slechts
8 duim lengte en is buitendien zeer kennelijk aan zijne olijfbruine , met kleine witte en groote zwarte vlekken als bezaaide
vederen. De pooten zijn groengeel, de bek is geel grijs , maar
aan den grond hooggeel. Dit fraaije diertje leeft aan de zelfde
plaatsen als het Waterhoentje, maar het is vee] zeldzamer, en
het leeft meer eenzaam en meer verscholen. Het komt bij ons
in April aan, en vertrekt wederom in September of Ootober.
Het broedt op plassen en moerassen. Het nest en de eijeren
doen aan die van het Waterhoentje denken, zij zijn echter
kleiner.
Het kIe ins teW at e rh 0 en, Gallinula Bailloni, heeft
in grstalte veel overeenkomst met het Porceleinhoentje , maar
het bereikt slechts 6 duim lengte. De bek is lichtgroen, bij
de jongen grijsbruin; de poolen zijn licht roodachtig grijs.
Dit vogeltje is op de bovendeelen olijfbruin , maar deze tint
is op den rug cn de vleugels door zwarte lengtevlekken afgebroken, terwijl in dit zwart wederom witte vlekken ingesloten
l.ijn. Op de onderdeelen is het graauw, hetgeen op den buik
donkerder en van witte dwarsballden doorsneden is. In het
jeugdig kleed zijn de vederen der onderdeelen witachtig met
grijsbruine randen. Het kleinste Waterhoen wordt in het warme
en gematigde Europa, op gelijke breedte in Azie aangetroffen,
en werd in Noord-Afrika en zelfs aan de Kaap de Goede Hoop
waargenomen. In Silezie en in het algemeen iu het oostelijk
Europa is het aan sommige plaatsen vrij algemeen; bij ODS
daarentegen behoort het tot de zeldzame vogels. Intusschen
werd het bij 's Hertogenbosch broedende aangetroffen. Men
moet deze soort niet met het kIe i ne Wat er hoen, GalU".la
ptUilla, verwisselen, hetwelk eene gelijke verbreiding heeft all!
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het kleinste Waterhoen, en waarschijnlijk ook in ons land
voorkomt, daar het in het Munstersche aangetroffen werd. Het
is een weinig grooter dRn voornoemde soort, heeft groene
poot en en nagenoeg geene witte vlekken op de bovendeel en
en den buik, die ook lichter van kleur is.
De Kwart elk 0 n i n g, Crez praten8ia, die veelal Sp r iet
en ook Sp rit, en in Gelderland Wa c b te Ik 0 n i n g genoemd
wordt, is een vogel van ruim 9 duim lengte, die van de
overige Waterhoentjes afwijkt door zijnen korten en hoogen
snavel, door zijne kortere teenen, zijne kleuren en levenswijze.
De bek en pooten zijn vleeschkleurig. In hf't eerste kleed is
deze vogel met een bruinzwart haarachtig dons bekleed. Het
vederkleed is op de bovendeelen geelachLig olijCbruin met
groote bruinzwarte vlekken, maar de vleugels zijn roestkleurig;
op de onderdeelen is het licht rosbruin, maar deze tint gaat op
de keel en den buik in het witachtige over, en is op de zijden
van den romp door witachtige dwarsbanden afgebroken. In
den zomer trekken de kop en hals in het grijze. Deze vogel
broedt in Europa noordelijk tot 68°, en overwintert in de
noorder helft van Afrika. Hij komt bij ons eerst in het midden
van Mei aan, en verlaat ons in September, terwijl andere
meer noordelijk broedende voorwerpen nog later hij ons doortrekken. Z~n voedsel bestaat in slakjes, wormen en insekten
met hunne maskers; in de gevangenschap valt hij, even als
de Waterral, andere jonge vogels aàn, doodt ze en eet hun
vleesch. Zijn verblijf zijn graan velden , het hooil~nd eu bet
kreupelbosch of de heide, en daar hij aan diergelijke plaatsen
broedt en zich steeds verscholen houdt, en met onbegrijpelijke
snelheid heen en weder loopt, zoo krijgt men delen vogel
bijkans nooit te zien, en hij verraadt zijne tegenwoordigheid
slechts door zijne schelle ver klinkende stem, die dan eens
onder de voeten van den bespieder schijnt voort te komen en
plotseling weder op tamelijke afstanden vernomen wordt. Hij
broedt, zoo als de Kwartel, zeer laat en slechts eens in bet
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jaar; dit verschijnsel werd door het volk zeer juist opgemerkt
en in het volgende oude rijmpje gebragt :
"In de maand 'l'&n Mei
"Leggen alle 'Vogels hon ei.
"Behalve de Kwartel en de Spriet
"Die leggen in de Meimaand niet."

Het wijfje legt hare eijeren in eene eenvoudige, met eenige
graspalmen
planten worteltjes belegde uitholing 9'8n den
grond. Zij zijn zeven tot liegen of meer in getal, geelilchtig
wit en met violetgrijs en roodbruin gevlekt.
De W 1\ ter ral, RaUU8 aquatiC1l8, somtijds ook, even als
de Kwartelkoning, Schriek, en in Groningen Fluitje,
Z ij d e- en F I uwe e 1 hoe n t j e genoemd, heeft de lengte van
den Kwartelkoning, onderscheidt zich echter dadelijk van alle
andere Waterhoentjes door haren dunnen en langen snavel,
die bij haar langer, bij deze korter is dan de kop. Zij
heeft eenen rooden bek, roodbruine oogen en roodachtig
grijze pooten. Hare bovendeelen zijn olijfbruin , met groote
zwarte lengtevlekken ; de onderdeelen donkergraauw, behalve
de buik en de zijden van den romp, die zwart zijn met talrijke witte dwars banden. De Waterral is over geheel Europa
en op gelijke breedte in Azie tot Japan verbreid. Het is een
trekvogel, die echter enkel bij warme wellen overwintert. In
Noord-Brabant werd hij op den trek meer algemeen dan in
de overige provinciën van ons rijk waargenomen. Mogelijk
nestelt hij ook enkel hier te lande, vermits dit in het Oldenburgsche plaats heeft. De Waterral heeft een brommend stemgeluid. Zij zwemt goed: staat, zoo als het Waterhoen, dikwijls
op ééne poot, en in den paartüd leveren de mannetjes onderling hevige gevechten, waarbij zij den Iltaart oprigten en de
vleugels laten hangen. Zij maakt haar nest op den grond of
op het water: in het eerste geval tusschen wilgenstruikeIl, in
het tweede geval op omgebogene ri ets telen , en legt vier tot

oe
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elf eijeren, die veel overeenkomst hebben met die van den
Kwartelkoning.

DJ: KRA NE N.

Het geslacht der Kr a ne n, Gr'IU, bevat een tamelijk klein
getal vogels, die vooral door hunne grootte, eene zekere uit~r
lijke overeenkomst hebben met de Ooijevaren, maar niettemin
geheel daarvan afwijken en eigenlijk beschouwd moeten worden
als reusachtige Rallen, met eenen zeer langen hals, lange
pooten en tamelijk korte teenen, wier achterste kleine slagpennen meestal verlengd en afwaarts omgekruld zijn, die eenen
kleinen achterteen hebben en wier pooten met een net van zeshoekige schildjes bedekt is. Hun bek is regt, langer dan de
kop, en in het midden een weinig ingedrukt. Hunne luchtpijp loopt van onderen dikwijls gekronkeld tus5chen de wanden
van het borstbeen heen, al vorens zij in de long overgaat. Deze
vogels houden zich op moerassige plaatsen op, waar zij ook
nestelen; zij vliegen goed en hoog, en voeden zich met allerlei
kleine, zelfs kruipende dieren, zoo als ook met zaden en kruiden. In ons land komt slechts eene soort van Kraan, en wel
alleen als trekvogel voor.
De K r a a n, Gr'IU c;,n~ea, veelal K r a a n v 0 gel genoemd,
is een vogel van ongeveer vier voet lengte, waarvan zeven duim
op den staart, en nagenoeg vier op den bek komen. De?e is grijsgroen. maar de grond der onderkaak neemt in het voorjaar
eene roodachtige tint aan. De oogen zijn bloedrood, bij de
jongen lichtgrijs; de pooten zwart. De achterste slagpennen
der tweede orde zijn sikkelvormig verlengd en grootendeels
met losse draden. Het voorhoofd en de kruin zijn met zwarte
borstelvederen bekleed; bet achterhoofd is nagenoeg kaal en rood.
De hoofdkleur der ouderen is een fraai 8schgraauw; maar de
wangen en zijden van den hals zijn wit; de teugels, de keel

192

VOGEI,S •.

tot over een groot gedeelte van den onderhals.. ee~.. groote
vlek in den nek, de punten der kleine verlengde Ilagpennen
en de groote slagpennen zijn zwart. Bij ~e jongen trekt het
grijs der vederen sterk iu. het rosse. De Kraan broedt van het
Brunswijksche oostelijk tot in het nabij, gelegene .4.zie en in
Scandinavie noordelijk tot 68°. Hij verlaat zijne broedplaatsen
in het najaar, trekt in October en November, bij !laehttijd
in groote troepen door het overige Europa en ook door o~
land, overwintert in de noorderhelft van Afrika, en keert tegep'
het begin van April naar zijne broedplaatsen terug. In vroegere jaren werd hij op dell trek hier te lande veel meer algemeen aangetroffen dan ,hans; intusseben merkt men ze nog
jaarlijks in de groote heidevelden van Gelderland en Noord·
Braband rustende op. Ook in Engeland, waar de Kraan v.roeger zeer algemeen was, is hij thans zeer zeldzaam geworden..
Zijne lokstem is trompetachtig. Zijn voedsel bestaat in kikvorschen, muizen, iusekten, wormen, jonge vogels, granen en
peulvruchten. Hij plaatst zijn groot nest tusschen struiken o.p
drooge plaatsen in moerassen. De twee tot drie eijeren zijn
zoo groot als Ganzeneijeren en bleek olijfkleurig met vaal
roestroode vlekken en stippen. Gelijk de overige jonge Ralvogels, verlaten ook de jonge Kranen het nest vroegtijdig, en
verschuilen zich bij gevaar.

DE WAT E RVO GEL S.
(N A T A TOR ES.)
De Wat e r- of Zwem v 0 gel s hebben korte (zeldzaam zoo
als bij de Flamingos zeer lange) poottm • wier schenkels in
den regel tot aan of digt bij den voetwortel, en wier teeuen
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veelal van groote zwemvliezen voorzien zijn. Hunne dijen zijn
gedeeltelijk door de huid van den romp omsloten. Het vederkleed is met vele donsvederen vermengd en in het algemeen
zeer dik. De mannetjes zijn grooter dan de wijfjes. Zij leven
op of in de nabijheid van het water, voeden zich van dierlijke
zelfstandigheden, sommigen bovendien ook van plantenstoH'en,
en velen nestelen op den grond. Zij zijn over alle werelddeeverspreid en kunnen in de volgende vier groote familiën verdeeld worden.

DE DUIKVOGELS. URINATORES.
De D u i k v 0 gel s hebben korte, bij sommige uitheemsche
soorten zelfs vinachtige en tot het vliegen ongeschikte vleugels.
Hun romp is langwerpig en de staart kort. De pooten zjjn
kort, krachtig, zeer ver llaar achteren geplaatst, en bij het
staan en loopen rigten zij het ligchaam sterk in de hoogte.
Zij loopen overigeus waggelend en niet snel, maar duiken en
zwemmen nitstekend, en zoeken ook duikende hun voedsel,
hetgeen in allerlei kleine dieren bestaat. Velen leggen telkens
slechts een of twee eijeren, die naar evenredigheid zeer groot
zijn. Zij maken hun nest op den grond, of in het riet op het
water. Velen leven en nestelen gezellig. Behalve de drie volgende hooCdgeslachten van Duikvogels, heelt men nog een
vierde, dat der Pengoeïns t die echter tot het zuidelijk halCrond
beperkt zijn.
DB

ALJtBN.

De Al ken onderscheiden zich van alle overige duikvogels
door het gebrek van een achterteen. Zij hebben scherpe nageb,
eenen dikken hals, en eenen flaauw gekromden, min ol meer
zamengedrukten t somtijds zelfs verhoogden bek. Zij broeden aan

IS
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de kuststreken van het koude gedeelte des noordelijken halfronde,
in Europa zuidelijk tot Helgoland en de Zuidwestkust van Engeland. De meesten verlaten in het gure jaargetijde hunne broedplaatsen, en verspreiden zich alsdan over het overige Europa
en ook in ons land. Zij voeden zich met krabbetjes en andere
zeedieren, leven en broeden gezellig, en leggen slechts een zeer
groot en gevlekt ei op den grond.
Bij sommige soorten, de Pap ega a i - d u i k ers, is de bek
even hoog als de kop, zijdelings mesvormig zaamgedrukt en
sterk dwars gegroefd. De eenige inheemsche soort is de Pap eg a a i - d u i k er, .A.lca of Hormon arctica. Zij heeft een voet
lengte, en de bek, die korter dan de kop en even als de pooten
rood van kleur is, bereikt 1 ~ duim hoogte. Zij heeft een hoornachtig huidlapje boven, en eene langwerpige naakte plek onder
het oog. De ouden hebben de bovendeelen en een kraag om
den hals zwart, de zijden van den kop tot boven de oogen
en de onderdeelen achter den halskraag wit. Bij de jonge voorwerpen ontbreekt de halskraag, de wangen trekken in het grijze,
en het zwart der bovendeelen is mat en bleek. Bij de jongen
in het donskleed, heeft de bek weinig hoogte en is bruinachtig
van kleur. De Papegaai-duiker broedt in de koude streken van
Amerika en Europa. In ons land komt hij slechts op den trek
en zeer enkel voor. Zijn voedsel bestaat in kleine YÎsschen en
kreeftdieren , en hij zelf wordt somtijds door groote YÎsschen,
zelfs door kabeljaauwen, opgegeten. Hij laat, vooral bij het zitten,
een geluid hooren, hetwelk aan het geeuwen van een menscR
doet denken. Hij nestelt gezellig aan rotsachtige kusten, waar
hij, aan den voet der rotsen, met zijnen bek en zijne pooten,
gaten van 10 tot 12 voet diepte en eenen hal ven voet in
doorsnede graaft, en vervolgens het einde dezer gaten met een
weinig gras belegt, waarop door het wijfj e een groot, vuil wit
en met bruin en grijs gevlekt ei gelegd wordt.
De Alk e n hebben veel overeenkomst met de Papegaaiduikers, maar hun bek is minder hoog. Een hunner, de Alk
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A.lea torda, heeft 15 duim lengte; zijn bek is, van het voorhoofd, 1" duim lang en t duim hoog. zwart en van drie dwarse
voren voorzien. De poot en zijn zwart, de oogen bruin. Bij de
ouden zijn de kop, hals en alle bovendeelen zwart met eenen
bruinen gloed; maar de overige onderdeelen I de eindzoom der
kleine slagpennen en eene streep langs de teugels zijn wit. Bij
de jongen is het zwart mat I en alle onderdeelen tot op de helft
der wangen en de zijden van het achterhoofd zijn wit. De Alk
broedt in dezelfde streken als de Papegaai-duiker, maar hij komt
op den trek aan onze kusten meer algemeen voor dan deze.
Zijn voedsel bestaat in vischjes. Hij nestelt gezellig op rotsen,
waarop het wijfje, zonder een nest te maken, haar vuil wit, met
bruin op allerlei wijze gevlekt en geteekend ei legt. Eene andere
soort, de Kie in e Alk, A.ka alk, heeft in kleur overeenkomst
met den Alk; maar de zijranden van de schoudervederen zijn
wit gezoomd, de bek is veel minder hoog en niet gegroefd, de
pooten zijn van voren en op de teen en blaauwachtig en de geheele
vogel heeft slechts 8 duim lengte. Hij broedt in Groenland en
het koude Noord-Amerika, en komt in den winter, vooral na
zware stormen, naar IJsland, Scandinavië en aan de kusten
der Oost- en Noordzee. Ook aan ons strand wordt hij alsdan,
somtijds reeds in het einde van Augustus, van tijd tot tijd
waargenomen. Zoo als de voorgaande, leeft en broedt ook deze
soort gezellig en het w\ifje legt, op de kale rotsen, haar
ei, dat eenkleurig blaauwachtig wit en grooter is dan een
cluivent'i.
De Zee koe ten onderscheiden zich van de Alken slechts
door haren weinig zaamgedrukten, eenigzins priemvormigen bek,
die ongeveer den overigen kop in lengte evenaart. De gewone
Zeekoet, Uria troile of lomvia, heeft 15 duim lengte. De
vleugels zijn ruim 7 duim lang, en de bek is eeu weinig langer dan de overige kop: hij is zwartachtig. en de pooten zijn
zwart. De kleuren van het vederkleed stemmen met die van
den Alk overeen. Bij eene vrij algemeene verscheidenheid echter,
13*

196

VOGELS.

Uria troite leucoplltllaZmoa of Uria rllingvia genoemd, is het
ooglid en de bovenzoom van de oorstreek wit. De Zeekoet broedt
in de koude streken van het noordelijk halfrond. Men t.reft haar,
van September tot April, aan ons strand, na zware Noordweststormen , somtijds in groote menigte te gelijk aan, en zij zwerft
zelfs gedurende den zomer over de Noordzee, langs onze kusten.
Ook zij nestelt gezellig op rotsen en het wijfje legt slechts een
olijfgroen met zwart gevlekt en bespat ei. Een tweede soort,
de g r oot e Zee koe t, Uria Brünnic1tii, heeft de grootste overeenkomst met de gewone zeekoet, maar zij is een duim langer,
de vleugels zijn ook een weinig langer, de snavel is daarentegen
korter en krachtiger. Zij broedt noordelijker dan de Zeekoet,
en komt in den winter in menigte aan de kusten van Denemarken, maar zeldzaam aan de onzen.

DE ZEEDUI.K.ERs.

Men vat onder den naam van Zee d u i k e r of Colym6ru eenige
groote duikvogels uit de koude streken van het noordelijk halfroDd
zamen, die eenen regten, zamengedrukten en met den overigen
kop ongeveer in lengte gelijkstaanden snavel hebben i wier pooten
zameugedrukt en met zeshoekige schildjes bekleed zijn; wier
drie voorteenen door groote zwemvliezen vereenigd zijn, terwijl
de kleine achterteen van eenen vliezigen zoom voorzien is; die
eenen langen en dikken hals en een en zeer korten staart hebben. Hun voedsel bestaat voornamelijk in visschen. Zij nestelen
op drooge plekken aan of op zoete binnenwateren; leggen slechts
twee tamelijk kleine, langwerpige, bruinachtige met zwart gevlekte eijeren; begeven zich met hunne volwassene jongen naar
zee, verhuizen, meest zwemmende, naar meer gematigde streken, waar zij aan de kusten of ook op rivieren en meren overwinteren, en trekken in het voorjaar naar hunne broedplaatsen
terug. Intusschen zijn het grootendeels jonge vogels, welke op
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den trek aangetroffen worden. Zoo lang de jongen nog klein
~jn, neemt hun de moeder, bij gevaar, op den rug, en duikt
met ben onder water, even als dit ook onze fuuten plegen
te doen.
De grootste soort, de IJ s d u ik er, Col!JmbuI glacialu, bereikt 30 duim lengte. ~ijn bek is zwart, en de pooten zijn donker
olijCbruin, maar aan de binnenzijde en op de zwemyliezen vleeschkleurig. De jongen zijn op de onderdeelen wit, op de bovendeelen bruin, maar de vederen van den rug en de vleugels hebben
grijze randen. Bij de ouden zijn de kop, hals en alle overige
bovendeelen zwart met blaauwen en groenen weêrschUnj maar
de rug, en vleugels zijn met witte, min of meer vierkante, op
de scboudervederen grootere vlekken als bezaaid, en men ontwaart achter de keel en aan weêrszijde van den hals een veld
met witte, op overlangsche rijën verdeelde vlekken. De overige
onderdeelen zijn wit. De IJsduiker broedt in het hooge noorden;
in ons werelddeel slechts aan de Noord- en Noordwestkust van
Scandinavië. In het najaar komt hij, vooral de jonge vogels,
in het overige Europa en wordt ook, ofschoon zeldzaam, aan
onze kust aaDgetroffen. In April keert hij naar zijne broedplaatsen
terug. De eijeren zijn geelachtig grijsbruin, en met bruin en
donker grijs gevlekt.
De Par el d u ik er, ColymbU8 arctÏC1u, is kleiner dan de
IJ sduiker, maar steeds aanmerkelijk grooter en zwaarder dan de
roodkeelige Zeeduiker. Het jeugdig kleed is volkomen als bij
den IJsduiker , maar bij de ouden zijn de witte vlekken van
den rug en de vleugels beperkt op de zijden van den voorrug ,
op de schoudervederen en de tweede helft der vleugels, en de
kleur en teekening van den kop en hals zijn zeer verschillend.
De boven kop namelijk is tot in den nek donkergrijs; de keel
is zwart, van achteren met witte overlangsche strepen; de zijden
van den hals zijn eveneens op eellen zwarten grond met wit
in de lengte gestreept, maar de onderhals is zwart violet. Zijne
lengte bedraagt 26 tot 28 duim, die der vleugels 11 tot 13
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duim. De kleine voorwerpen beschouwt men als tot een eigen
ras, Colymbu8 balticu8 genoemd, behoorende. De Parelduiker
gaat als broedvogel veel meer zuidelijk dan de IJsduiker, en
nestelt in Scandinavië bijkans uitsluitend aan de groote merrn
van dat land, b. v. aan het Wenern·meer. Hij komt op den
trek enkel aan onze kust of op onze binnenwateren, en het
zijn nagenoeg uitsluitend kleine voorwerpen, die men bij ons
aantreft. Men vindt de twee eijeren van dezen vogel aan de
oevers van het water, in eene uitholling van het mos.
De r 0 0 d h a I z i g e Zee d u i k er, Colymb1l8 uptentrionali8,
bereikt slechts 25 duim lengte en is de kleinste van alle soorten.
Hij is ook buitendien gemakkelijk te onderscheiden door zijnen
zwakkeren, een weinig opwaarts gekromden snavel en door het
verschil der kleuren van het vederkleed. In den jeugdigen leeftijd is dit kleed steeds gekenschetst doordat de rug en vleugels
met kleine witachtige vlekken bedekt zijn. Bij de ouden daarentegen zijn deze deelrn eellkleurig zwartachtig, en de kop en
hals zijn grijs, maar men ontwaart aan den onderhals een groot
en langwerpig vierkant bruinrood veld. en de geheele bovenhals
is tot aan de zijden van den krop en romp groenzwart met
witte overlangsche strepen. De roodkeelige duiker broedt aan
dezelfde plaatsen als de Parelduiker, maar hij is aan onze kust,
gedurende het gure saisoen, veel algemeener dan de beide andere soorten.

DE

DUIKER~

PODICEP~

De D u i k ers, of Fut en, in de wetenschap het geslacht
Podicep8 vormende, zijn zeer gemakkelijk te herkennen, doordat zij. in plaats van eenen uit pennen gevormden staart, een
pluimpje van donsachtige vederen hebben en doordat hunne vier
teen en wel door een breed vlies omzoomd, maar niet onderling
vereenigd zijn. Hun bek, die ongeveer de lengte van den kop
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heeft, is regt en puntig, en hunne vleugels zijn zeer kort. De
jongen hebben, in het donskleed , aan den kop en hals donkere
lengtestrepen , en hun gele bek is van twee zwarte dwarsbanden
voorzien. Bij de ouden zijn de kop en hals veelal met Craaije
kleuren en bovendien met bundels van verlengde vederen versierd. Zij staan en loopen in eene opgerigte houding, vliegen ongaarne, maar zwemmen en duiken vooral zeer goed, en kunnen
het lang onder water uithouden. Bij gevaar neemt het wijfje
hare jongen onder de vleugels oC op den rug, zwemt met hen
rond oC duikt met hen onder. Deze vogels worden in alle werelddeden aangetroffen. Zij houden zich aan meren en ri vieren op,
verhuizen grootendeels gedurende het gure jaargetijde, en worden gedurende den trek, ook aan het Zeestrand waargenomen.
Hnn voedsel bestaat uit visschen, kleine kikvorschen, waterinsekten en hunne mask.ers, en andere kleine waterdieren. Men
vindt hun nest op het water, meestal in het riet, en daar het
weinig of slechts los bevestigd is, zoo daalt oC stijgt het volgens den waterstand. Het is groot. van waterplanten vervaardigd, en bevat gewoonlijk 3 tot 6 eijeren, die met eene laag
van witachtigen kalk. bedekt zijn en, telkens wanneer de moeder
het nest verlaat, met halfverrotte waterplanten bedekt worden.
In ons land komen de volgende soorten, die tevens de eenigen
van ons werelddeel zijn, voor.
De Fuut, Podkepl crÏ8tatu8, die veelal Zanddrijver,
maar ook Satijn-duiker en in Noord-Brabant Keizer genoemd wordt, is de grootste der inheemsche soorten en bereikt
eene lengte van 21 duim. Haar snavel is roodachtig; de teugels
zijn donkerrood; de oogen in den beginne wit, dan geel en
bij de ouden hoogrood; en de pooten zijn geelachtig olijCgroen,
hetgeen echter aan hunne buitenzijde in het zwartachtige overgaat. Deze vogel is op de bovendeelen donker brnin, op de
onderdeelen satijnachtig wit. De kleine slagpennen zijn steeds
wit. De ouden zijn zeer in het oog vallend, doordat de vederen
van hunnen bovenkop eene platte, driehoekige, zwarte kuif vormen,
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en mElD aan weêrsrlijde van den kop een grooten wangkraag
waarneemt, dip. aan den grond vurig roodbruin, overigElns zwart
is. De Fuut broedt in het gematigde en warme Europa, en
behalve dat in het gematigde Azië, in Afrika en Noord-Amerika.
Bij ons werd hij vroeger overal op onze meren en plassen broedende aangetroffen, doch hij is, daar het satijnachtig wiUe ondergedeelte van den vogel als bont naar Eng~land uitgevoerd eQ
duur betaald wordt, door aanhoudende vervolgingen, sedert de
laatste tien jaren vrij zeldzaam geworden. De Fuut komt in
ApriJ aan zijne broedplaatsen aan en vertrekt wederom in Se~
temberj intusschen treft men er somtijds enkele midden in den
winter aan het zeestrand of op wakken aan. De eijeren, 3 tot
4 in getale, zijn laJlgwerpiger eu kleiner dan kippeneijeren.
De Roodhal8fuut, Podicep4 rulrricoUü, bereikt slechts
17 duim lengte, en onderscheidt zich van den fuut, behalve door
zijne geringere grootte, in het volkomen klee.d dadelijk door
zijnen zwarten, aan den wortel oranje gelen snavel j doordat
zijne kuif en wangkraag veel minder ontwikkeld zijn en laatsfi..
genoemde witgrijs is, en doordat de hals, behalve langs de
bovenzijde, geheel bruinrood is. Deze soort wordt in OI1S werelddeel aan dezelfde plaatsen aangetroffen als de Fuut, maar zij
is veel minder algemeen. Intusschen broe.dt zij op onze plassen
en meren. Hare eijeren zijn kleiner dan die van den Fuut.
De K u i f d u i k er, Podicepa cornuttt8, die ook met de volgende soort Kleine Zanddrijver genoemd wordt, heeft een voet
lengte. Zijn bek is zwart, maar aan den wortel der onderkaak
karmijnrood: dit is ook de kleur van de oogen en de teugels.
De pooten zijn groenachtig, maar de zwemlobben vleesehkleurig.
In het eerste vederkJeed zijn de bovendeelen zwartbruin, de
onderdcelen wit. De ouden hebben den boveukop, de keel en
den grooten wangkraag zwart met goudgroenen weêrschijn. Tusschen den boven kop en den wangkraag ontwaart mell aan w~rs
zijde van het achterhoofd een grooten bundel verlengde, vurig
roestgele vederen. De hals en zijden van den romp zijn rood-
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bruin I de overige deelen als bij de jongen. De Kuifduiker broedt
in IJsland I Scandinavië I Finland en Jutland. Hij komt I op den
trek I van tijd tot tijd aan ons strand en ook op de binnenwateren voor.
De Ge oor deC u u t, Podicep8 auritU8, is een weinig kleiner
dim de KuiCduiker; hij heert eenen dunneren I een weinig opwaarts gekromden snavel I zijn kop en hals zijn in het volkomen
kleed zwart. maar hij heeft aan de wangen een straalvormig
uitgebreiden rosgelen kraag. Overigens stemt hij in de wij7.e van
leven en nestelen m~ den KniCdniker overeen. Hij broedt aan
versoheidene plaatsen van het warme en gematigde Europa, werd
echter in ons land tot nog toe slechts op den trek waargenomen,
en behoort in het algemeen onder de zeldzame vogels.
De kleinste soort, en hieraan I even als aan het gebrek van
een kraag, dadelijk te herkennen, is de Do d a ars, Podicep8
.iMr, die ook K I ei n e d u i ke r en bij Rotterdam H a ge 1zak je genoemd wordt. Zijne geheele lengte bedraagt slechts
9 duim. De bek is zwart, aan den grond bruinachtig grijs;
de oogen roodbruin, maar bij de jongen witachtig. Het eerste
vederkleed gelijkt op dat der overige soorten, maar het is valer
en de zijden van het ligchaam trekken in het rosachtige. De
ouden zijn bruinzwart, hetgeen echter langs de borst en den
buik in het grijze trekt, terwijl de hals, behalve aan zijne bovenzijde I vurig bruinrood is. Dit is de gewoonste van alle Europeeschesoorten, die overal in ons land, en in het algemeen in
de gematigde en warme streken van dit werelddeel I zelfs in
Afrika en Azië, op meren, plassen en langs den kant der rivieren
broedt. Het is een trekvogel, oCschoon er dikwijls voorwerpen
in het gure jaargetijde zwervende blUven of geheel overwinteren.
Bij toe water hondt hij zich alsdan in wakken op. Zijne 3 tot
5, somtijds 6, groengeelachtig witte eijeren worden in omstreeks
drie weken tijds uitgebroed.
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DE GANSVOGELS. ANSERES.
De familië der Ga n s v 0 gel s bevat, behalve het geslacht der
G a n zen, die der Een den, Z wan en, Z a a g bek ken en
:F la min g 0' s. Zij zijn gemakkelijk te herkennen aan hunnen
bek, die, orschoon met eene tamelijk weeke huid bekleed, van voren
met eene harde, nagelvormige en I!cherpe punt gewapend is, en
wiens zij randen , van binnen, met talrijke dwarsplaatjes of hoekige
uitsteeksels voorzien zijn. Zij zijn overigens krachtig van gest.alte;
hebben eenen langen hals, puntige vleugels, die meestal tot aan
de punt van den staart reiken; een en korten, uit een aanzienlijk
getal pennen zamengestelden staart, en vier teenen, van welke
de drie voorste door zwemvliezen vereenigd zijn. Hun bek is
krachtig en heeft ongeveer de lengte van den kop. Zij vliegen
en zwemmen zeer goed, en v!'llen duiken ook voortreffelijk. Hunne
stem is eenvoudig. Bij de roijing verliezen tij hunne vederen
grootendeels gelijktijdig en zij kunnen alsdan niet vliegen. Zij
houden zich op moerassen, rivieren, meren of ook aan de zee
op, nestelen op den grond, sommigen ook in holle boomen, en
leggen een aanzienlijk getal, langwerpig eironde, meestal witof groenachtige en ongevlekte eijereu. De jongen worden dadelijk
na hunne geboorte door de moeder naar het water geleid. Deze
vogels voeden zich met visschen or andere kleine dieren, en
velen eten ook plant.enstoffen. Zij worden in alle werelddeelen
aangetroffen en velen leven gezellig.

DI GANZBN.

De G a n zen, die in het bijzonder den geslachtsnaam van
Auet' dragen, hebben eenen krachtigen , aan zijnen grond hoogen snavel, met konische dwarsblaadjes ; eenen dikken hals.
wiens vederen veelal op overlangs staande bundels verdeeld
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zijn, en pooten die met een net van zeshoekige schildjes bedekt
zijn. Zij dragen bij het loopen, hetgeen stappend geschiedt,
den romp van voren tamelijk opgerigt; vliegen en zwemmen
zeer goed, maar duiken niet; voeden zich met waterplanten en
gras; en maken een groot nest in het riet of gras. Haar vleesch
is voortreffelijk. Hare kleuren bieden volgens de sekse, den
leeftijd en het jaargetijde veelal weinig verschil aan. In ons
land werden de volgende soorten van Ganzen opgemerkt.
De W i I d eGa n s, A.n8er cinereu.r, die ook G r a a uwe
Ga n s en in Groningen Sc h i e rl i n g genoemd wordt, is het
stamras van onze tamme Gans, en daar zij, in den tammen
staat, behalve de kleur, weinig ontaard is, zoo ,is zij bij iedereen bekend. Zij bereikt eene lengte van 30 tot 34 duim. Haar
snavel is oranjegeel, aan de zijwanden rosé, van voren witachtig. De oogen zijn donkerbruin, de pooten licht vleeschkleurig. De achterbuik en de onderdekvederen van den staart
zijn wit, de stuit en de kleine, zoo als ook de middelste
yleugeldekvederen zijn grijs; de vederen der overige deelen
van den rug en de vleugels, zoo als ook die der zijden van den
romp purperachtig donkerbruin, maar met lichtere zoomen. Alle
overige dooIen zijn grijsbruin, langs het midden van hals en borst
lichter, en bij de ouden aan borst en buik met onregelmatige,
zwarte vlekken. De wilde Gans broedt in het gematigde oostelijk Europa. Na den broedtijd zwerft zij in het rond, trekt bij
kond weder, vooral bij sneeuw, naar meer zuidelijke plaatsen,
en keert reeds in Maart of April aan hare broedplaatsen terug.
Zij komt jaarlijks troepsgewijze, op den trek, in ons land en
overwintert er zelfs bij zacht weder. Haar voedsel bestaat uit
waterplanten, gras en zaden van kruiden. Zij nestelt in moerassen of op meren en plassen. Het uit gras vervaardigd en
inwendig met vederen belegd nest wordt op heuveltjes van
modder geplaatst. De eijeren, 4 tot 6, somtijds echter tot 12
in getale, zijn witachtig en gelijken volkomen op die der

tamme Gans.
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De R i et g a n 11, Ánler 8egetum, welke men ook Z a ad gans,
in Amsterdam Schj ergans rn in Groningen W eenk, Wink,
Wee n kie s en G ras ga n s noemt, is een weinig kleiner dan
de wil~ Gans, en zeer krnnelijk aan haren zwarten, in het
midden roodachtigen snavel. Het onderkleed gelijkt op dat der
wilde Gans; maa., de vleugcldekvederen zijn meer bruiD en
hebben lichte randen. Men onderscheidt bij deze soort. twee
rassen: bij het gewone, An.Jer arvena;a. BRBHTtl" is de band
om den snavel oranjerood en de pooten zijn steenrood; he.t
tweede ras, Anaer brac~rh!l1fCluu (ÁnatJr aeoetum, NAUJUNN),
is kleiner, de b~k is aan den wortel hooger, de band om den
bek en de pooten zijD donker rosékleurig I en de ,,~d~en
trekken meer in het grijsachtige. De Rietgans broedt in de
moerassen of in de moerassige bosschen van Scandinavië. ~
komt in ons land slechts op den trek voor, en wel mel\igvuldiger dan de wilde Gans.
De Kol ga n s. A1I8er albifro1l8, is zeer kennelijk aan baren
vleeschkleurigen bek en buitendien, in den ouden leeftijd, aan
den witten vederband. die om den wortel des bovenSll8Vels
heenloopt. Ook zijn jn het Toorjaar en den zomer de borst en
buik van grootere en talrijkere zwarte vlekken voorzien. Haar
vederkleed gelijkt overigens op dat der Rietgans. De pooten
zijn steenrood, maar somtijds, en wel zoo als het schijnt toevallig, donkerrosé. Ook bij deze soort onderscheidt men twee
rassen, te weten: het gewone ras. dat de grootte van de
Rietgans heeft, en het kleine ras, de Dwerggans, A.n8"
minutua, die veel kleiner is en tot nog toe slechts in
Siberië, Lapland, Rusland en Griekenland broedende werd
waargenomen I maar, even als het groote ras~ in den winter tot
Egypte trekt, hetgeen geene andere soort van noordsche Ganzen doet. Het kleine ras is overigens veel zeldzamer dan het
groote, en wordt overal en ook bij ons slechts in zeer kleinen
getale op den trek waargenomen. De Kolgans broedt in alle
binnen den Noordpoolkring gelegene landen, en wel in de
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maand Junij, in moerassige streken, digt bij het water. Men
vindt haar nest op kleine grasheuvels. Hare eijeren zijn kleiner
dan die der tamme Gans. Zij ruit op het einde van Julij. Op
haren trek komt zij door het overige Europa en ook door ons
land, en is alsdan alles behalve zeldzaam.
De Bra n d ga n s, ook Don der g a n s, A..n8ef' kuc0p'Ï8 genoemd, is zeer kennelijk aan hare kleur. Zij heeft ongeveer twee
voet lengte. De bek en pooten zijn zwart; het voorhoofd, de
wangen en keel zijn wit i de hals tot op de kruin, de teugels,
de achterrug , staart- en groote slagpennen zwart; de overig e
onderdeelen wit, maar de zij vederen grijs met witte randen; de
vederen aan den mantel en de vleugels grijs, tegen het einde
met zwart en met wit gezoomd. De Brandgans broedt in de
NoordpooUanden. Zij komt op den trek naar het overige Europa
en ook tot ons, maar slechts van tijd tot tijd in kleinen getale en bij strenge koude.
De R 0 0 d h a I s ga n s, A..n8ef' ruficollü, ook Rus sis e h e
Gin 8 genoemd, is de Craaiste van alle soorten en daaraa n
gemakkelijk te herkennen. Zij is een weinig kleiner dan de
:Brandgans, heeft als deze den bek en de pooten zwart, maar
haar krop en de hals, met uitzondering van het achtergedeelte
en eene groote vlek op de wangen, zijn fraai roodbruin, en
deze kleur is overal van eene smalle witte loom omgeven; de
teugels, buik, stuit, en de zoomen der zij vederen van den
romp zijn wit i en alle overige deelen frnai donker zwart. Bij
jonge voorwerpen zijn intusschen het zwart en roodbruin vaal
en mat. De Roodhalsgans nestelt in het koude Siberië, en
komt slechts zelden, op den trek llaar Europa. In ons land
werd zij herhaaldelijk, eens zelfs eene kleine troep, waargenomen en gevangen.
De Rot g a n s. A..naer llernicla. bereikt tot twee voet lengte
en is. behal ve door hare kleuren, zeer gekenschetst door hare tot
aan of over het einde der staartpennen reikende dekvederen
van den staart. De snavel en pooten zijn Iwart i even zoo de
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kop, bals, de slag- en staartpennen, maar men ontwaart aan
we8rszijde van den voorhals een dwarsve1d YIn met wit gestreepte vederen. De achterbDik en dekvederen van den staut
zijn wit, de rug en vleugels donkergrijs, de 'Vederen van de
borst en voorbuik licht bruingrijs , met lichtere randen. De
Rotgans broedt, even als de voorgaande soort, in de Noordpoollanden. Zij overwintert in menigte aan de Deensehe rut,
en komt ook, vooral bij strenge koude, maar niet talrijk ,tot
ons. Zoo als de beide voorgaande soorten, die men allen Zeeganzen noemt, voedt zij zich meer bijzonder met zeeplanten
en wormen.
De Canada-Gans, Á1Ue'F ~, werd onder de
Europesche vogels opgenomen, ten gevolge van eenige naar
Groot-Brittanje en ons land verdwaalde voorwerpen. Deze BOOrt
bereikt tot 3 voet lengte, en doet door haren langen hals en
houding eenigzins aan de Zwanen denken. ofsohoon zij zich
het naast aan de Zeeganzen aansluit. Zij is bruin vu kleur.
maar de kop. behalve de keel en een breede witte band "ver
de wangen, zijn zwart, en de krop, achterbgik en .taartdek~
vederen zijn wit. Deze soort broedt in Noord-Amerika tusschen 50° en 67° N. Br. Zij nestelt op den grond, somüjda
echter ook in. oude kraaijen- en arendsnesten.

DJ: ZWANEN.

De Zw a ne n zijn grooter dan de Ganzen en Eenden, han
hals is zeer lang en dun, hun kop klein en de zachte naakte
huid van den bek loopt over de teugels tot aan of digt bij het
oog. Hun romp is zeer langwerpig; de bek is smaller dan de
kop en van scherpe dwarsplaatjes voorzien, en de pooten zijn
met een vel van zeshoekige schildjp.8 bedekt. Zij houden hun
lijf meer horizontaal dan de Ganzen, en den hals veelal sterk
Svormig gekromd!' Zij duiken niet. Haar voedsel bestaat in
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allérlei waterplanten of derzelveJ.' zaden, in wormen en waterdiertjes. Haar vleeaeh is taai, maar werd echter vroeger, zelfs aan
vontelijke tafels, gegeten. Zij maken haar groot nest van afge'broken riet of van biezen in of bij het water. In Europa
komen drie soorten van Zwanen voor, die wij ook in ons
land hebben.
De gewone Zw a a n, 0Y9f&1II okw of .uJuut.u, waarvan
ODze tamme Zwaan afstamt, die overigens in den tam men staat
geeae vemnderingen heeft ondergaan, bereikt tot 5 voet lengte,
en i. dadelijk te herkennen aan de kleur van haren snavel en
een knobbeltje, hetgeen men bij de ouden boven aan den
grond van den bek waarneemt. Dit knobbeltje, even als de wortel en de punt van den bek, zijn zwart i het overige gedeelte is
hoogrood, bij de jongen roodachtig loodkleurig. De oogen zijn
bruin en de pooten zwart, bij de jongen licht loodkleurig.
Het vooerkleed is geheel wit, bij de jongen gewoonlijk bruingrijs. IatD88Chen treft men in een en hetzelfde nest bruingrijze
en witte jongen aan. De Zwaan behoort t' huis in het gematigde oostelijk Europa en Siberië. Zij nestelt westelijk tot in
het zuidelijk Scandinavië en Denemarken. In den winter trekt
zjj zuidelijk tot in het warme Europa en Klein-Azië, en komt
alsdan bij felle koude ook, ofschoon zeer enkel, hier te lande
voor. Haar voedsel bestaat uit waterplanten, insekten en allerlei
kleine waterdieren. Men vindt haar groot, uit waterplanten
vervaardigd en met vederen belegd nest in het riet, aan of op
het water. De eijeren, 5 tot 6 of zelfs 8 in getal, zijn van
buiten vuil grijsgroen, van binnen lichtgroen.
De W i I d e Z w a a n, O,g,.",
of ftJNII, ook D een,
en in Groningen Hoe 1z w a a n genoemd, heeft ongeveer vier
voet lengte, en zijn snavel is van voren zwart, maar van de
neusgaten naar achteren tot aan het oog citroengeel. De grens
ÎU8lchen deze beide kleurell is intuS8chen onregelmatig en niet
aoherp afgescheiden. De pooten zijn zwart, de oogen bruin,
en he~ vederkleed is geheel wit. De wilde Zwaan hr oedt in de
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koude streken van het noordelijk halfrond; in Europa in het
noordelijke Rusland en Scandinavië. en somtijds zelfs op deJl
zoogenaamden Ouden Rijn bij Mainz. Zij verhuist in November, gaat zuidelijk tot Griekenland en Egypte, en komt. op
den trek, vooral bij felle koude, in kleine troepen, ook aan
onze kusten en op onze binnenwateren.
De Kie i n e Z w a a n • CY9'&1U minor. heeft veel overeenkomst met de wilde Zwaan, maar zij is kleiner; het geel
en zwart op den bek zijn scherp begrensd; laatstgenoemde
kleur reikt steeds over de neusgaten heen. loopt als eene streep
langs' den zijrand der kaak en neemt buitendien, bij het oude
mannetje, de geheele bovenzijde van den bek in, zoodat alsdan van het geel slechts eene groote vlek aan w~razijde van
den IInavel overblijft. De kleine Zwaan broedt langs de kust
in de Poolkringlanden van Amerika en op IJaland, waarschijnlijk ook in Siberië. Zij werd op den trek. maar enkel, in
vele streken van Europa en ook in ons land waargenomen. De
eijeren zijn kleiner dan bij de wilde Zwaan, en bruinachtig wit.

D. J:. N DJ: N.

De Een den, welke men onder den algemeenen geslachtanaam van A.fUU zamenvat, zijn over het algemeen kleiner dan
de Zwanen en Ganzen j haar hals is korter dan bij de Zwanen;
zij hebben tamelijk korte, van voren met groote schilden,
overigens met zeshoekige plaatjes bekleede pooten; de bek is
van voren dikwijls min of meer verbreed en, zoo als bij de
Zwaan, aan de zjjden van dwarsplaatjes voorzien. Hare pooten
staan tamelijk ver naar achteren. De oude mannetjes hebben
veelal een van die der wijfjes en jongen zeer verschillend volkomen of prachtkleed. Zij loopen waggelende, vliegen schielijk
en met veel gedruisch, zwemmen goed en duiken ook. Zij
worden in alle werelddeelen aangetroffen. Men kan haar 011-
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dat bwee. groóte onderafleeling!'ln bren.geIl: t.e weten die del'
Zwemeenden en die .del' Du.j],e~nden, of in andere
WGOlden Eenden lODder eD. Eenden met een zwemvlies aan
gen aohierteen.
DE ZWIIlEBNDBN.

Hiertoe behooren de lloor.ten zonder zwemvlies aan den achterieen. Zij hebben ·eeaen langwe~pigen romp, die bij het staan
en loopen nagenoeg horizoutaal gehouden wordt. De meeste soorten hebben aan de. kleine slagpennen een groot, groen of
blaauw metaalgllJlllig veld,. dat de spiegel genoemd wordt.
Het vederkloed der jongen, del' oude wijfjes en der oude ma~
neijes na de ru~iDg is eenvoudig i maar laatstgenoemden leggen
~ eenige maanden ll8 deze ruijing een veelal zeer verschillend
en fraai praehtkleed aan. De meestt: Zwemeenden houden zich
op meren, rivieren en moerassen, in h~ riet of &an de met
plantrgewasseD: bedekte oevers op. Haar voedsel bestaat uit granen,
zaden, waterplanten, vischjes, vischkuit, insekten, wormen en
andere diertjes. Zij maken haar nest veelal aan of bij de oevers
der wateren in het riet of g188. soll)DlÏgen ook op lage boomstammen, en deze leggen hare eijeren somtijds ook in oude
nesten van Eksters, Kraaijen enz. i er zijn er ook, die in diepe
aardholen nestelen. In Nederland heeft men de volgende soorten
van Zwemeenden waargenomen.
De Wil d e Een d, .d.na8 lJ08cMu, die het stamras is van
onze tamme Eend, heert ongeveer 21 duim lengte, maar het
wijfje is een weinig kleiner. De bek is geelgroen, bij het wijfje
groenachtig grijs. De poott:n zijn steenrood; de oogen bruinrood, bij het wijfje bruin. De spiegel der wilde Eend is metaalblaauw en met wit en zwart omzoomd. De waard is in het
prachtkleed zeer kennelijk aan dt: verlengde en sikkelvormig
naar voren omgekrulde laatste bovendek vederen van den staart.
In dit kleed zijn de kop en haLl goudgroen, clllaatstgenoemde
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van achteren door eenen witten ring begrensd. De krop is purperbruin , de rug geelbruin, de stuit en de bovendekvederen
van den staart zwart met metaalglanzig groenen weêrschiju. De
onderdekvederen van den staart zijn fluweelzwart; de staartpennen
grijsbruin met witachtige randen. De overige deel en hebben,
op eenen witachtigen grond, talrijke digt bij elkatl.r staande
dwarse en zwarte zigzaglijnen. Het wijfje is roestgeel, met zwarte
vlekken en de vleugeldekvederen zijn grij~; dit is ook ongeveer de kleur der jongen en der oude mannetjes na de ruijing.
Deze eend bewoont alle gematigde en koude streken van het
noordelijk halfrond; noordelijk tot IJsland en in Scandinavië
tot 68° N. Br. De meesten verhuizen tegen den winter naar
het warme Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika; maar anderen
zwerven gedurende den winter in het rond, en houden zich bij
felle koude aan wakken en zelfs aan het zeestrand op. De Eend
is een in ons geheel land zeer gewolle vogel, die overal aan
de oevers, op de wateren en zelfs aan de slootkanten aangetroffen
wordt. Zij plaatst haar nest op den grond op dr. weilanden,
onder struiken, op knotwilligen , somtijds ver van het water,
of legt hare eijeren zelfs in oude ek~ter- of kraaijennesten ,
onverschillig of die laag of hoog in de boornen staan. Het is
uit takjes, biezen, gras en bladeren gemaakt, inwendig met dons
belegt en bevat, dikwijls reeds in April, 10 tot 16 licht grijsgroene eijeren. De broedtijd duurt drie weken, en de jongen
worden, kort nadat zij uitgekomen zijn, dadelijk door de moeder naar het water geb ragt.
De Slo b een d, Anaa cl!lpeata, ook Slo b been in Groningen Lep e I bek genoemd, is onder alle inheemsche soorten
dadelijk te herkennen aan haren sterk verbreed en en van voren
lepelvormigen bek, die blaauwachtig zwart van kleur is. De
pooten zijn bruinrood, de oogelI goudgeel, en zij heeft eenen
goudgroenen spiegel. Hare lengte bedraagt ongeveer 19 duim.
Het vederkleed van de jongen, het wijfje en het mannetje ua
de ruijing, heeft, behalve de verschillende kleur van den spie-
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gel, overeenkomst met dat der gewone Eend. Het mannetje in
het prachtkleed heeft daarentegen eenen goudgroenen hals en
kop. De krop, de voorste schoudervederen en de zijden van den
stuit zijn wit; de borst en buik roestkleurig roodbruin; de rug
is groenzwart ; de achterste schoudervederen zijn verlengd, smal
en wit met groenzwarte randen, en de lltaartpennen zijn bruin
met breede witte randen. De Slobeend bewoont ongeveer dezelfde
streken als de gewone Eend; maar zij broedt niet in IJsland,
en is overal, ook bij ons, veel minder algemeen dan deze. lntusschen nestelt zij overal op onze wateren. Zij verhuist in den
winter grootendeels , of trekt naar plaatsen waar het water niet
bevroren is. Zij maakt haar nest in het riet of op weilanden,
en hare eijeren, 7 tot 14 in getale, zijn vuil geelachtig wit.
De Win ter - T a I i n g. A1UU crecea, die in Gelderland en
Groningen Kr i k genoemd wordt, is de kleinste van alle inheemsche Eenden en buitendien zeer gekenschetst door hare
kleuren. Zij heeft 14 duim lengte, eenen zwarten snavel, grijsachtig loodkleurige pooten en bruine oogen. Haar spiegel is
goudgroen, naar buiten zwart. De kleuren van de jongen, hei
,vijfje en het mannetje na de ruijing zijn ongeveer als bij gelijke
voorwerpen van de Slobeend, maar de krop is gewoonlijk
met donkere, ronde vlekken bedekt. Het mannetje in het prachtkleed heeft den kop en een groot gedeelte van den hals roodbruin; maar de wangen en van daar eene streep langs de zijden
aan den hals zijn goudgroen en met wit omzoomd. De overige
onderdeelen en de mantel zijn witachtig, maar men ontwaart
op den krop ronde zwartbruine vlekken, en de zijden van den
romp, zooals ook de mantel zij n van talrijke , zeer digt bij
elkaàr staande zwarte, dwarse zigzagl~jnen voorzien. De ach~erste schoudervederen zijn verlengd en op haren buitenrand
zwart. De stuit en de staartpennen zijn vaal bruin; de middelste
onderdekvederen van den staart zwart, de zijdelingsche geel wit
en de voorste met zwarte dwarsbanden. De Winter-Taling broedt
in de koude en gematigde streken van het noordelijk halfrond,
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en wordt in den winter in Noord-Afrika en Bengalen aangetroffen. H ij is in ons land, na de gewone Eend, eene der meest
algemeene soorten. Velen verhuizen in het najaar, anderen zwerven gedurende den winter in het rond of overwinteren ook bij
ons. In Maart of April keert hij na zijne broedplaatsen terug.
Hij bewoont bij voorkeur de met riet en biezen begroeide oevers
van meren, plassen, vaarten en moerassen. Men vindt zijn nest
in het gra~ aan den oever dezer wateren of op de daaraan stootende weilanden. Het bevat 7 tot 12 geelachtig witte eijeren.
De Z 0 mer - T a I i n g. Á.na.r fJuerfJuedula. is een weinig grooter dRn de Winter-Taling I en behalve zijne geringe grootte,
dadelijk te herkelJntJn aan zijne mat groene spiegels en aan de
blaauwachtig grijze kleur der kleine en middelste vleugeldekvederen. Het eenvoudige kleed der jongen, der wijfjes en der
mannetjes na de ruijing gelijkt overigens op dat van den Win- '
ter-Taling. Het mannetje in het prachtkleed is daarentegen zeer
verschillend. De bovenkop is tot in den nek bruinzwart, en van
achter de oogen aan weêrszijde met wit begrensd. De keel is
zwart; ,de hals purperbruin met fijne, witte lengtestreepjes ; de
krop tot over de borst roestgeel , met zwarte halvemaansvormige dwarsstrepf'n. De borst en buik zijn wit, maar met dwarse,
zwarte, op de zijden grootere waterlijnen en een grijzen dwarsband op de laatste groote zijvederen. De onderdekvederen van
den staart zijn wit, met ronde, donkere vlekjes. De rug is
donkerbruin. De achterste schoudervederen zijn zeÎtlVormig verlengd, en zwart, maar aan den buitenrand grijs en langs het
midden met eene lange, witte !.'treep. De Zomer-Taling wordt
in Midden-Europa tot in het zuidelijke Zweden aangetroffen.
Hij is in het algemeen en ook in Nederland veel zeldzamer
dan de Winter-Taling. In zijn verblijf, zijne zeden en wijze
van nestelen heeft hij veel overeenkomst met laatstgenoemde
soort; maar het gebeurt zelden, dat er enkelen den winter bij
ons overblijven.
De Sm i ent. Á.na, pe7Celope, somtijds ook F I u i tee n d, en
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in Groningen ook Smink en Groote Smink genoemd, heert
19 duim lengte, cenen grijsblaauwen, aan de punt en van onderen
zwarlachtigen snavel; loodkleurige. in het grijsblaauwe trekkende pooten, en is door deze kenmerken, zoo wel als door de
kleuren in het prachtkleed gemakkelijk te herkennen. In dit kleed
is het voorhooCd en de kruin wit, in het okergeel trekkende;
de overige kop en een groot gedeelte van den hals roodbruin;
de krop vaal purper grijsbruin; de borst, buik en de vleugeldekvederen wit; de zijden ~an den romp en de mantel dwars
met zwart en grijswit gewaterd; de spiegel is groen, en de
onderdekvederen Ran den staart zijn zwart. In het eenvoudige
kleed gelijkt deze soort, behoudens den groenen spiegel, op de
jongen en het wijfje. Deze hebben eenen bruinzwarten spiegel;
de vleugeldekvederen zijn bruin met grijsachtige randen; de
buik en borst zijn witachtig; de vederen der bovendeelen donkerbruin, met rosse randen en bovendien op den achterhals en
de schouderen met dwarse vlekken; die van den krop en de
zijden van den romp roestbruin met vaal roestgele zoomen. De
Smient broedt in het koude Europa en Azië, zuidelijk tot Pruissen en andere nabij gelegene landen, zelfs i n ons land; ofschoon,
zoo als het schijnt, in zeer kleinen getale. Daarentegen is hij
er op den trek meer algemeen, en overwintert er ook enkel. Men
vindt zijn nest tusschen kruiden en struiken en het bevat 8
tot 9 Craai gele eijeren.
De Kr a k een d, A.naa atrspera, ook eenvoudig K rak,
door de Amsterdamsche poeliers K rus t en H a I veE end v 0gel, en in Groningen Roe per een d genoemd, heeCt de grootte
van den Smient en ill zeer kennelijk aan haren witten spiegel en de zeer eenvoudige kleuren van het prachtkleed. De
bek is zwart, de pooten zijn oranje. Het wijfje, de jongen en
het mannetje na de ruijing hebben, behalve den witten spiegel, overeenkomst met het wijfje van den Smient. In het
prachtkleed is zijn bovenkop en bovenhals bruin, met flaauwe
roodachtig witte dwarslijnen als gewaterd; de zijden van den
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kop en de overige deelen van den hals zijn rosachtig wit, met
zwarte, op den hals dwarsstrepen vormende vlekjes. De vederen van den krop, achterhals en mantel zijn donkerbruin, met
witachtige, halvemaanvormige vlekken. De borst is wit; de
dekvederen van den staart zijn zwart, de schoudervederen
bruingrijs en de vleugeldekvederen donker roodbruin, maar de
groote zwartachtig. De Krakeend bewoont vele streken van
het koude en gematigde noordelijk halfrond, is echter in sommige, b. v. in Scandinavië, zeer zeldzaam. Zij broedt algemeen
in Silezië, zelden in het overige Duitschland of bij ons. Ook
op den trek is zij bij ons niet. menigvuldig, ofschoon zij er
somtijds overwintert. Zij bewoont met riet begroeide oevers
van meren, rivieren en moerassen, nestelt in het riet of in het
hooiland, en legt 7 tot 9 groenachtig grijze eijeren.
De P ij I sta art, .&.1Ia8 acuta, door de Amsterdamsche
poeliers I . . a n g h a I s genoemd, is zeer kennelijk aan hare,
vooral bij den waard sterk verlengde middelste staartpennen,
en aan haar slank en afgeplat ligchaam. Haar bek is grijsblaauw, de oogen zijn geel, de pooten grUs. Ofschoon zij
minder zwaar is dan de gewone eend, bereikt het mannetje
in het prachtkleed met zijne verlengde staartpennen eene geheele lengte van ongeveer twee voet. Het heeft den kop en
voorhals bruin met bronsgroenen weêrschijn, de onderdeelen
wit, maar de zijden van het ligchaam, even als de bovendeelen,
met zwartbruin en wit als gewaterd; de spiegel is groen, maar
naar buiten purperbruin ; de vleugel-dekvederen zijn bruingrijs ,
de schoudervederen zwart, met grijswitte zoomen, en de onderdekvederen van den staart zwart. Het wijfje, de jongen en het
mannetje na de ruijing hebben eenen sterk wigvormigen staart,
zonder verlengde middenpennen , en hunne kleuren doen eenigzins aan die der gewone Eend denken. De Pijlstaart broedt
in Noord-Europa, zuidelijk tot Pommeren en ons land. Op den
trek verbreidt zij zich over geheel Europa, en overwintert in
het algemeen aan plaatsen waar het water open blijCt. In Scandina-
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Vle nestelt zij zoowel binnenslands als op de kusthmden. Behalve
het gewone voedsel der Zwemeenden, eet zij ook gaarne beziën.
De Be r g een d, .dnaa tadorna I is de grootste van alle inheemsche Zwemeenden, en evenzeer gekenschetst door hare
kleuren en haren opwaarts gekromden snavel, die bij het oude
mannetje aan het voorhoofd van eenen knobbel voorzien is, als
door hare levenswijze. Zij bereikt twee voet lengte. Bij de ouden
is de bek karmozijnrood, de oogen zijn donker bruinrood en
de pooten vleeschkleurig i de kop en hals zijn donker metaalgroen i de krop en van daar een ring om den achterhals , de
zijden van den romp, de achterbuik , achterrug I de stuit,
staart en de vleugeldekvederen zijn wit, maar de staartpennen
hebben zwarte punten. De schoudervederen en het midden van
borst en buik zijn zwart i een zeer breede roestroode ring omgeeft
het voorgedeelte van den romp i de spiegel is goudgroen. Bij de
jongen is de bek bruinrood i de pooten zijn roodachtig grijs;
de roestroode, zwarte en metaal groene kleuren ontbreken en
worden op de onderdeelen door wit, op de bovendeelen door
een zwartachtig bruin vervangen. De Bergeend wordt in Europa
noordelijk tot Denemarken en de zuidhelft van Scandinavië,
en ook in Algerië en in Azië tot Japan aangetroffen. Zij komt
echter slechts aan zekere bepaalde plaatsen, te weten in de
duinen of aan steile zandoevers langs de kuststreken. Zij broedt
langs onze geheele kust in de duinstreken en ook op de duinen der kusteilanden, maar nergens menigvuldig en slechts
aan eenzame of rustige plaatsen. Zij nestelt in oude konijnenholen. Hare eijeren, 7 tot 12 en zelfs tot 16 in getale, zijn
rosachtig wit en grooter dan die der tamme eend.
DE
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De D 0 i k een den, welke men veelal onder den algemeenen
naam van Fuli:J: van de Zwemeenden afzondert, zijn dadelijk
te herkennen aan haren van een zwemvlies voorzienen achterteen.
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Overigens is haar ligchaam meer ineengedrongen, hare pooten
staan verder naar achteren; zij dragen het ligchaam meer opgerigt, duiken voortreffrlijk , houden zich veelal aan of bij de
zee op, en leven veelal van dierlijk voedsel. Haar vleesch is
gemeenlijk traanachtig, en derhalve slecht van smaak. De
meesten bewonen de koude streken van het noordelijk halfrond, maar verhuizen echter in het gure jaargetijde veelal naar
meer gematigde luchtstreken. Velen nestelen op den grond,
anderen in holen van boom en of zelfs in kastjes, die men aan
de hoornen ophangt. Om de jongen uit de hoogt.e naar het
water te brengen, houdt hen de moeder tusschen den omgekrulden en tegen de horst gedrukten hals vast. In Nederland
werden de volgende soorten van Duikeenden waargenomen.
De Ei der een d, .J.na' molil,ima, die de grootste inheemsche
soort is, bereikt ruim twee voet lengte. Zij is behalve door hare
grootte zeer kennelijk doordat de vederen der zijden van den
kop, op eene driehoekige streep doorloopen tot aan de neusgaten. De bek en pooten zijn groenachtig grijs. Bij het mannetje in het prachtkleed is de meest algemeene kleur een helder
wit, hetgeen echter op den krop in het roodachtig witte overgaat, terwijl het op eene groote vlek achter de oorstreek en
op den nek door eene fraaije zeegroene tint vervangen wordt.
Daarentegen zijn de horst en buik, de staart 'en achterrug , de
slagpennen, het voorhoofd en van daar twee tItrepen tot aan
den nek donker zwart. Bij de wijfjes zijn de onderdeel en van
den hals achterwaarts met bruine en grijsachtig bruingele dwarsbanden ; de overige deelen donkerbruin, maar elke veder met
geelbruine randen. Dit is ongeveer ook de kleur van de jongen
en het oude mannetje na de ruijing. De jongen zijn in den
beginne met een bruingrijs dons bekleed. De Eidereend bewoont
de koude strekeu van het noordel\jk halfrond, en broedt in
Europa zuidelijk tot de Noordkust van Groot-Brittanje en Jutland. In den winter zwerven de ouden rond, maar het zijn voornamelijk de jongen, die aan de Zuidkust der Oost- en Noordzee
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komen, lIomtijds zelfs tot op de meren van Zwitserland afdwalen,
en in het algemeen in het gematigde Europa overwinteren. Ook
aan ons strand wordt deze soort van tijd tot tijd waargenomen.
De Eidereend duikt dikwijls tot eene aanzienlijke diepte in de
zee, om haar voedsel te vangen, hetgeen in visschen en allerlei kreeft- en weekdieren bestaat. Zij maakt haar groot nest op
den grond, uit gras en mos, en belegt het inwendig met eene
dikke laag van dons, hetwelk zij uit hare borst en buik plukt,
en waarop zij hare 5 grijsachtig groene eijeren legt. Dit
dons, dat om zijne buitengewone zachtheid zeer gezocht is,
komt onder den naam van Eiderdons in den handel voor, en
wordt, even als de eijeren, die gegeten worden, twee tot drie
malen nit de nesten genomen. Nu eerst, nadat zich, zoowel
het mannetje als het wijfje de borst en den buik geheel kaal
geplukt hebben, en ongeveer de twee eerste vijftallen eijeren
weggenomcn zijn, laat men het wijfje het laatste vijftal dat
zij legt, nitbroeden. Niettegenstaande dit al, zijn deze vogels
weinig schnw, omdat zij overigens aan hnnne broedplaatsen,
die dikwijls digt bij of in de menschelijke woningen zijn, be8cherming genieten.
De Z war t e Zee ë end, A"a8 nigra, die ook Wig sta art,
en zoo als vele anderen in ons land op den trek komende Zeeeenden Noor d s c he Een d genoemd word t, bereikt 19 duim
lengte, en is gemakkelijk te herkennen aan haren wigvormigen
8taart, hare kIenren en den knobbel, dien men bij de oude mannetjes aan den wortel van den bovensnavel ontwaart. De bek
is zwart, om de neusgaten oranje. De pooten zijn grijsachtig
bruin met zwarte zwemvliezen. De vederen van het mannetje
in het prachtkleed zijn donker zwart; van het wijfje en de jongen brnin, maar op de onderdeel en lichter. Deze soort broedt
in de koude streken van het noordelijk halfrond, in Noorwegen
zuidelijk tot 60° N. Br. Zij brengt het gure jaargetijde grootendeels door in het overige Europa, en is op den trek en veelal
den geheel en winter door eene der gemeenste soorten aan onze
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kusten. Zij komt ook op de binnenwateren. Men vindt haar nest
zoowel aan de zeekust als aan meren en zij plaatst het gaarne
onder wiJgenstrJliken. Hare eijeren zijn rood- of witachtig geel.
De G r oot e Zee ë end, A:naa fuaca, die te Rotterdam ook
Zwa r teN oor d sc he D u i k e r genoemd wordt, heelt in de
kleur harer vederen overeenkomst met de zwarte Zeeëend, doch is
echter zeer gemakkelijk te onderscheiden door een en witten spiegel op eIken vleugel, en door hare aanzienlijkere grootte, vermits
zij 21 duim lengte bereikt. Overigens is de zwarte snavel bij
het oude mannetje op de zijranden en zijne voorhellt oranje;
het zwart der vederen is donkerder en glanziger, en het heeft
een wit vlekje onder het oog. De oogen zijn blaauwwit; de pooten, bij het mannetje hoogrood, bij het wijfje bruin, maar steeds
met zwarte zwemvliezen.
De IJ s een d, Anaa glacialia, is kleiner dan de Zwarte Zeeeend; daar echter bij het oude mannetje in het prachtkleed de
middelste staartpennen zeer verlengd zijn, zoo bereikt het eene
lengte van ruim twee voet, waarvan 9 duim op den staart komen.
De bek is klein, zwart, en bij de ouden met eenen licht steenrooden band versierd; de oogen zijn geelrood; de pooten grijsblaauw, maar de zwemvliezen in het midden zwart. In het eenvoudige kleed der wijfjes, der jongen en der oude mannetjes
na de ruijing zijn de bovendeelen bruin, en de ollderdeelen witachtig, maar de krop is met bruin geschakeerd en men ontwaart
eene groote bruine vlek achter de wangen. Bij het mannetje in
het prachtkleed zij n, behalve de middelste staartpennen, ook de
schoudervcden'n sterk verlengd: deze, even als de borst en buik,
de kop en hals zijn wit, maar de wangen trekken in het grijsbruine en zij zijn naar achteren van eene groote zwarte vlek
voorzien, die wederom door eene rosbruine vlek gevolgd wordt;
de rug, de vleugels en de krop tot op de helft der borst zijn
zwart. De IJseend broedt in de koude streken van het noordelijk halfrond, in Noorwegen zuidelijk tot 60° N. Br. Velen
overwinteren in het gematigde Europa. Aan onze kust komt zij
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slechts in kleiner getal voor; zeer menigvuldig daarentegen, in
het voorjaar, aan de zuidkust der Oostzee. Hare eijeren zijn
matgroen van kleur, en zij heert in J ulij jongen.
De B r i lee n d, .&naa clangula, meestal B r i I d u ik er, in
Amsterdam, zoo als vele andere Zeeëenden I Kno b, bij Rotterdam Bol der of Bel der genoemd, heeft 17 duim lengte en
is zeer kennelijk aan hare kleuren. Het oog is lichtgeel; de bek
zwart I bij het wijfje en de jongen lichter en aan het einde geelachtig rood. De pooten zijn licht okergeel. met zwarte zwemvliezen.
Bij het mannetje in het prachtkleed is de kop donker goudgroen,
met eene groote witte vlek op de teugels; de hal~, de onderdeelen en vleugeldekvederen zijn wit, de overige deelen zwart.
Na de ruijing zijn, zooals bij de wijfjes en jongen, de kop en
voorhals roodgeelbruin , de overige bovendeelen donker grijsbruin,
de onderdeelen en een spiegel op de vleugels wit. De Brileend
bewoont nagenoeg dezelfde IRnden als de Zwarte Zeeëend, en
zij broedt somtijds zelfs in Achter-Pommeren. Zij wordt op den
trek of gedurende den winter, aan onze kust en ook op de
binnenwatcren even menigvuldig en dikwijls nog algemeener
dan de Zwarte Zeeëelld, aangetroffen. Zij maakt haar nest in
boomholen , dikwijls op eene groote hoogte \'an den grond, en
houdt zich derhalve gaarne in de nabijheid van bosschen op.
De K u i fee n d , .&naa fuligula, ook Kam d u i k er, is slechts
15 duim lang. Zij heert eellen blaauwachtigen bek, bruingeele
(logen, loodkleurig grijze poot en met zwarte zwemvliezen, en
eenen kleinen wiLten spiegel. Het mannetje in het prachtkleed
is zeer kennelijk aan zijne tot eene hangende kuif verlengde
kruinvederen. Het heeft den kop en hal~ zwart violet; de bovendeelen en den krop bruinzwart met bronzen weêrschijn; de borst
en den buik wit en den achterbuik zwartachtig. Het wijfje, de
jongen en het mannetje na de ruijing zijn bruin, op het midden van borst en buik zwartachtig. De Kuifeend nestelt in het
gematigde Azië, in Scandinavië noordelijk tot 64°, enkele malen
ook in Pommeren, het Mecklenburgsche en andere streken van het
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gematigde Europa. In den winter gaat zij zuidelijk tot Algerië.
Nederland schijnt zij slechts op den trek te bezoeken, en men
treft haar alsdan en veelal gedurende den geheelen winter, maar
in niet grooten getale, in gezelschap van andere Zeeëenden aan.
Men vindt haar nest aan de oevers der wateren: het is uit
droog gras gemaakt en bevat ongeveer 9 eijeren.
De Top per een d, A.1ItU jm1la, die ook Vel d d u i k e r
genoemd wordt, heeft 17 duim lengte. Hare oogen zijn geel,
haar bek is lichtblaauw loodkleurig en de pooten zijn donker
loodkleurig. Bij het mannetje in het pracht.kleed is de kop zwart
met groenen wederschijn ; de hals en krop zijn violet zwart;
de middenrug en de schoudervederen wit, met zwarte dwarse
lijntjes als gewaterd; de vleugels en staart zwartachtig; de borst,
buik en de kleine spiegel wit. Bij de jongen, het w~ifje en het
mannetje in het eenvoudig kleed zijn de kop, hals en krop
rosbruin. maar het aangezigt, de borst en buik zijn wit, en de
lichte kleur der overige deelen is donkerder en vuiler dan bij
het mannetje. De 'l'oppereend werd in Siberië , IJsland, het
noordelijk Scandinavië en zelfs bij Brunswijk nestelende aangetroffen. Zij komt in het overige Europa op den trek voor, en
is veelal gedurende den geheelen. winter eene in ons land even
algemeene soort als de Brileend. Z~i maakt haar nest onder struiken of steeneu, en hare cijeren zijn mat-grijs van kleur.
..
De Tafeleen d, A."aa feri"a, ook Roodkop, en in
Zuid- Holland ook Val i n g er, genoemd, heeft de grootte der
Toppereend. Haar bek is zwart, met eenen blaauwachtigen
dwarsband ; de pooten zijn loodkleurig blaauw met zwarte zwemvlirzen ; de oogen oranjegeel. De staart- en slagpennen zijn
zwartachtig; de overige vleugel is grijs en zonder spÎrgel. De
rug, borst en buik zijn witachtig, met zwarte dwarslijnen gewaterd. In het prachtkleed is de kop en hals roodbruin, welke
kleur door een en breeden. zwarten, over den voorrug en den
krop loopenden gordel gevolgd wordt; maar in het overige
vederkleed zijn al deze deel en geelbruin. De Tafeleend broedt
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in het gematigde Europa, noordelijk tot Denemarken en Gothland. Zij zwerft in het gure jaargetijde rond, en wordt alsdan
in gezelschap van andere Zeeëenden ook in ons land aangetroffen. Men vindt haar uit droog gras gemaakt en met dons
belegd nest aan de oevers van meren en plassen, en de eijeren,
9 tot 13 in getale, zijn geelachtig grijs van kleur.
De W i too geend, A1UJ8 nyroca, ook eenvoudig Wi t 00 g
genoemd, is kleiner dan de Toppereend. Haar snavel is loodkleurig blaauw, de pooten zijn loodkleurig, met zwarte zwemvliezen, en de oogen zijn wit. De vleugels hebben eenen witten
spiegel. In het prachtkleed zijn de kop, hals en krop roodbruin,
met een zwartachtigen band aan de"n wortel van den hals j de rug,
de vleugels en de staartpennen zijn donker brons olijCbruin j de
borst en de onderdek vederen van den staart zijn wit, de buik
is vaal purperbruin , en de zijden van den romp geelachtig
roodbruin. In het eenvoudige kleed, hetgeen ook dat der wijfjes
en jongen is, zijn alle kleuren lichter en valer, en het roodbruin wordt door geelbruin vervangen. De Witoogeend bewoont nagenoeg dezelfde streken als de voorgaande soort,
maar zij gaat noordelijk zelden verder dan Denemarken, en
wordt in het oostelijke Europa zeer algemeen, in het westelijke, zoo als ook in ons land, slechts in kleinen getale aangetroffen. Men neemt haar alsdan, gedurende den zwerC- of
trektijd, in het gure jaargetijde, op onze binnenwateren of aan
het zeestrand, veelal in gezelschap van andere eenden, waar.
Zij broedt in moerassen of op moerassige plaatsen aan de
oevers der meren of rivieren.
De Kroon een d, .&1UU rufina, heeft ongeveer de grootte
van onze gewone Eend, en is gemakkelijk te herkennen aan de
ver lengde, smalle en van losse draden voorziene vederen van
haren bovenkop , welke veelal opgerigt gedragen worden en
eene kroonvormige kuif uitmaken. De bek en oogen zijn karmijnrood, bij de wijfjes purperbruinj de pooten zijn bruinachtig
oranje, met zwarte zwemvliezen j de vleugels hebben eeneo
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witten spiegel. In het prachtkleed is de kop tot op de helft
van den hals fraai roodbruin, hetgeen echter op de kuU in het
hoog roestgele overgaat; de overige hals, de achterrug en onderdeelen zijn zwart, maar aan weêrszijde van den romp wordt
deze kleur door wit vervangen; de mantel en de vleugels zijn
grijsbruin, maar het voorgedeelte der vleugels is wit. Het
wijfje is roestbruin. op de onderdeelen lichter, op de keel en
wangen in het witachtige, op de kuif in het roodachtig geelbruine trekkende. De Krooneend bewoont het zuidelijke Europa
tot aan de Kaspische zee. Men heeft haar ook enkel noordelijk
tot in het Mecklenburgsche nestelend aangetroffen, maar in
het algemeen wordt zij in het gematigde Europa, zoo als bij
ons, slechts zeer enkel en als verdwaald waargenomen. Haar
verblijfplaats zijn meren, rivieren, moerassen en ook de zeekust.
Zij plaatst haar nest, niet ver van den oever, onder struiken,
en hare eijeren, 5 in getale, zijn vuil groenachtig geel.
DE

ZAGE RB.

Men kan zich deze vogels, die veelal Z a a g bek ken genoemd worden en het geslacht Mergu8 vormen, voorstellen als
Duikeendell met een langwerpigen romp en eenen zeer smallen
bek met tandvormige dwarsplaatjes. De vederen van hunnen
bovenkop zijn kuifvormig verlengd. De oude mannetjes hebben
in hun volkomen kleed fraaije kleuren j bij de wijfjes en jongen zijn deze daarentegen eenvoudig. Zij duiken uitstekend,
voeden zich voornamelijk met visschell, en hebben in het algemeen, ten opzigte hunner levenswijze, veel overeenkomst
met de Duikeenden. Wij hebben drie soorten van Zagers in
Nederland.
De grootste, de G r oot e Z a a g bek, MergUIJ merganaer I
ook D u ik erg a n s en Ros é w a ar d, en in Groningen met de
volgende soort Z a ag een d genoemd, bereikt twee voet lengte.
De pooten zijn hoogrood, even als de bek, die echter lal1gs
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zijnen bovenkant zwart is j de oogen zijn rood, maar bij het
wijfje en de jongen zijn al deze deel en meer bruinachtig. Het
mannetje in het prachtkleed heeft den kop en voorhals zwart
goudgroen met purperen weêrschijn j de overige hals en onderdeelen zijn wit, met eene fijne Auroratint j de mantel en de
groote slagpennen zijn zwart, de vleugels overigens wit, en de
staart is donkergrijs. Bij het wijfje en de jongen is de kop
en voorhals geelachtig roestbruin j de keel en. overige onderdeelen zijn wit; de overige bovendeelen, de staart en de zijden
van den romp zijn grijs. De Groote Zager broedt in de koude
streken van het noordelijk halfrond, iu Europa zuidelijk tot
Brandenburg en Polen. Hij verbreidt zich in het gure jaargetijde, rondzwervende en trekkende, over het overige Europa,
en komt alsdan ook vrij algemeen aan onze kusten voor. Hij
nestelt, volgens de omstandigheden, hetzij in aard- of rotsgaten ell onder struiken, hetzij op heuveltjes in moerassen,
hetzij op knotwilligen of in holen van boornen, tot eene hoogte
van 30 voet van den grond. De eijeren zijn grijs geelachtig.
De middelste Zaagbek, MergU8 aerrator, te Rotterdam
ook Pin d u i k e r genoemd, is een weinig kleiner dan de
voorgaande soort, met welke hij voor het overige, behalve in
het prachtkleed, de grootste overeenkomst heeft. Dit kleed verschilt voornamelijk daardoor, dat de middelste Zaagbek eenen
witten ring om den hals heeft, dat de krop en van daar een
kraag om den achterhals ros zijn met zwarte vlekjes, dat de
okselvederen wit zijn met zwarte randen, en dat de zijden aan
den romp grijswit, maar met zwarte dwarslijntjes gewaterd zijn.
Deze soort wordt in dezelfde streken aangetroffen als de voorgaande, maar zij is veel algemeener en in het gure jaargetijde
dikwijls zeer menigvuldig aan ons zeestrand. Zij broedt ook
in menigte aan de kust van Pommeren en binnenslands op het
meer van Schwerin. Haar nest is uit gras vervaardigd, inwendig
met dons belegd, en bevat 8 tot 12 grijs geel ach tige eijeren.
Het Nonnetje, ~l1eTgu8 albeUu8, ook Weeuwtje, en
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te Rotterdam Sc hert genoemd, heeft slechts 16 duim lengte,
en is aan deze geringe grootte, aan zijnen dikkeren snavel,
aan de kleuren van den snavel, de pooten, de oogen, de
zwarte kleur zijner groote vleugeldekvederen en der meeste
slagpennen zeer gemakkelij k te herkennen. De bek en pooten
zijn blaauwgrijs, met zwartachtige zwemvliezen; de oogen bruinachtig wit. Het mannetje in het prachtkleed is wit, maar eene
vlek op de tengels, de onderste kuifvederen, de rug, eeuige
dwarsstrepen over de zijden van den romp en de borst zijn
zwart. Het eenvoudige kleed heeft ook bij deze Boort veel
overeenkomst met die der beide overigen. Het Nonnetje broedt
in de binnen of digt bij den Noordpoolkring gelegene landen.
In het gure jaargetijde verbreidt het zich over het Qverige
Europa, en komt ook aan onze kust of op onze wateren in
het algemeen, maar niet iu grooten getale voor.

DE PELLIKAAN-VOGELS.
PELECANI.
Zij onderscheiden zich van alle andere vogel!! dadelijk daardoor, dat hun achterteen meer binnenwaarts gerigt, en met
den billnenteen door een zwemvlies vereenigd is, of in andere
woorden, dat alle vier de teenen onderling door groote zwemvliezen vereenigd zijn. Hun ligchaam is langwerpig; de hals is lang;
de pooten zijn kort en ver naar achteren geplaatst; de staartpennen stevig; de bek is langer dan de kop, aan de punt veelal
in een baak uitloopen; de neusgaten zijn gewoonlijk buitengewoon naauw en komen in eene zijdelingsche vore van den
snavel uit; de mondopening is tot achter bet oog gespleten, het
aangezigt en de keel zijn veelal gedeeltelijk naakt. Zij voeden zich
voornamelijk met visschen; zwemmen en vliegen goed; en velen
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zetten zich gaarne op rotsen of hoomen. De inheemsche vogels,
die tot deze familie behooren , zijn de Rotspelliunen en de
Aalschol vers.
Dil

JtOT8PIILLIKANBN.

De Rotspellikanen hebben eenen wigvormigen staart; een en
krachtigen snavel, die langs zijne zijranden van fijne inkervingen voorzien is; buitengewoon kleine neusgaten, lange puntige vleu3els en eenen, langs zijnen binnenrand kamsgewijze
ingesnedenen nagel aan den middenteen. Zij nestelen aan rotsachtige kusten, en schijnen slechts één ei te leggen. In Nederland, en in het algemeen in Europa, heeft men slechts de
volgende 800rt van dit geslacht.
De Jan van Gen t, Sul4 6a81ana, is een vogel van ruim
8 voet lengte. Zijne oogen zijn zwavelgeel; de pooten zwartachtig, maar de voetwortel en teen en van boven met eene
geelgroene streep; de bek is loodkleurig, en de naakte huid
van het aangezigt zwartachtig. In het nestkleed is deze vogel
met witachtige wol bedekt; in het eerste vederkleed is hij
zwartbruin, maar geheel met witachtige stipjes als bezaaid; in
het volkomen kleed is hij wit, maar de groote slagpennen en
de vederen aan den vleugelduim zijn zwart. De Jan van Gent
bewoont de rotsachtige kusten van het koude Europa, zuidelijk tot Ierland en Schotland. Hij verlaat deze streken in den
regel ook in den winter niet, dwaalt echter enkel bij zware
stormen zuidelijk tot aan de overige kusten van Europa en
ook de onze af, waar hij alsdan veelal uitgeput of dood aan
ons strand aangetroffen wordt. Hij duikt voortreffelijk eu geraakt derhalve, somtijds in aanzienlijken getale te gelijk. in
de vischnetten. Zijne stem doet aan die van den raaf denken.
Hij voedt zich met visschen I vooral haringen, met inktvisschen
en andere zeedieren. Hij leeft en broedt gezellig aan eenzame,
rotsachtige kusten. De eenvoudige, uit zeewier of andere zee15
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planten vervaardigde nesten worden dikwijls geheel digt naast
elkander geplaatst; terwijl andere voorwerpen in het geheel geen
nest maken en hun eenig ei op de kale rots leggen. Dit is naar
evenredigheid tamelijk klein, langwerpig, blaauwachtig wit en
met eene witte kalkkorst bedekt. Aan sommige plaatsen, b. v.
het eiland Kilda en de Bas-rots aan de kast van Schotland,
van welke de laatstgenoemde, zoo als ons Schollevaarseiland
en Rottum, verpacht wordt, haalt men de zeer vette jongen
uit het nest, om hun vet als olie en boter te gebruiken en
hun vleesch te rooken.
DB
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Deze vogels, ook S c h 011 e va ars genoemd, hebben eenen
zwakkeren snavel dan de Rotspellikanen, en hij is ook zijdelings zamengedruktj hun staart is zeer sterk afgerond, hunne
vleugels zijn korter en minder puntig, en de meesten zijn
zwart van kleur, maar somtijds wit op de onderdeelen. Zij
vangen hun voedsel, hetgeen voornamelijk in visschen bestaat,
duikende, bewonen de oevers van binnenwateren of rotsachtige
zeekusten, nestelen op boom en of rotsen of ook in het riet,
en leggen a tot 4. langwerpige, met eene blaauw- of groenachtige kalkkorst bedekte eijeren. Men heeft slechts twee soorten van Aalscholvers in Nederland.
De gewone, P~alacrocoraz carbo, eenvoudig A a Is c h 0 1ver of Schollevaar, ook Waterraaf, en in NoordBraband Rot ga n s genoemd, heeft ruim 80 duim lengte en
14 staartpennen. Zijn bek is zwart, van onderen licht vleeschkleurig. de naakte huid om. het oog is zwart. bij de ouden
naar achteren roodachtig; de keelzak is geel; de oogen zijn
groen, bij de ouden bruinachtig. en de pooten zijn zwart. De
jongen zijn zwartachtig. maar op de onderdeel en langs hun
midden witachtig. Bij de ouden is de staart zwart, de vederen
van den mantel rn de vleugels zijn rosachtig bronsbruin , met
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blaauwzwarte zoomen; de wangen zijn wit en de overige deelen zijn groenachtig zwartblaauw met metaalglans. In den
paartijd zijn de achterhoordsvederen eenigzins verlengd en men
ontwaart, voor deze vederen, aan weêrszijde een. witten band,
en aan de dijen eene groote witte vlek. De Aalscholver bewoont de meren, plassen en moerassen of de stijle zeeoevers
der kustlanden van het koude en gematigde Europa, en op
gelijke breedte een groot gedeelte van Azië tot China en Japan.
De voorwerpen van Scandinavië zijn intu88chen standvastig
grooter dan die van het overige ElllOpa, waarheen zij
echter van tijd tot tijd verdwalen. Diergelijke groote voorwerpen werden ook enkel bij ons opgemerkt. De Aalscholver wordt
overigens in ons land overal aan plassen en meren opgemerkt.
Hij zwerft in den winter tot op groote afstanden rond, komt
dan somtijds ver landwaarts, en gaat bij toe water aan wakken visschen. Hij is schuw, en strekt bij het vliegen den hals
regt uit. Hij nestelt gezellig in ons land op boomen of in het
hakhout, in andere landen ook op rotsen. De eijeren, S tot 4
in getale, zijn een weinig langwerpiger dan kippeneijeren,
maar, even als het vleesch van den vogel, traanachtig.
De tweede soort is de Gekuifde Aalscholver, PRalacrOCOTaz gracuw". Hij heeft slechts 2 7 duim lengte, en is dadelijk te herke~nen aan zijnen slechts uit a pennen zamengestelden staart. De bek is geelachtig, naar voren bruin, de
naakte huid om het aangezigt en aan de keel geel, het oog groen.
De kleur der jongen heeft overeenkomst met die van de jonge
Aalscholvers. De ouden zijn zwartgroen met goudbronzen weêrschijn maar de vederen van den mantel en de vleugels hebben
zwarte zoomen, ell in den paartijd ontwaart men aan de kruin
eene oprigtbare kuif, die ook langs den nek voortloopt. Deze
soort bewoont de ro~htige kusten van ons werelddeel, maar
de voorwerpen der Middellandsche Zee zijn een weinig kleiner
en zwakker dan die uit het koude Europa. Daar zij in menigte
op de eilanden van het Kanaal broedt, zoo dwaalt zij ook vau
15*
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tijd tot tijd, vooral na zware noordweststormen, aan onze kust
af. Zij nestelt gezellig in rotsspleten.

DE MEEUWVOGELS. LARINAE.
De Meeuwvogels hebben lange en puntige vleugels, een
kleinen achterteen , die somtijds zelfs geh~l ontbreekt; niet ge.
heel tot aan de hakken met vederen bèkleede schenkels, eenen
regten of van voren haakvormigell bek met sohérpe zijlanden
en doorboorde ot in eene buis uitkomende neusgaten, die in
het eerste geval spleetvormig, in het tweede rond l1lijn. Hunne
drie voorteenen 'lijn door zwem vlieten vereenigd. Zij levelt gezellig, sommigen aan de zeekust, anderen aan de oevers van
het zoete water; voeden zich met visschen ot &Ildere lagere
dieren, velen ook met aas; zij nCltelen veelal op den grond, en
de meesten leggen 2 tot IJ, in den regel fraai geylekte eijeren
in een zeer eenvoudig nest. De in ons land voorkOBlende soorten behooren tot de familiëll of geslachten der 'Stormvogels,
lagers, Meeuwen of Sternen.
D lil ST 0 R X V 0 GEI. S. PRO CEL L A.R I A E.

De Stormvogels zijn gekenschetst doordat hunneneusgateB
in twee boven op den bek geplaatste builen uitkomen, die
echter dikwijls het voorkomen hebben van eene enkele buis
met een loodregt tussohenschot. Hun achterteen is meestal
zoo klein, dat zijn nagel aan den voetwortel ,.elven stoot. Zij
hebben zeer lange vlengels, en de staart is in den regel afgerond, zelden gevorkt. Hun bek is aan zijn einde haakvormig.
Zij zijn bewoners der zeekusten, begeven Kick echter tot op
groote afstanden in zee. Zij vliegen voorlreft'elijk, aanhoudend en meestal digt langs de oppervlakte van de zee. Hun
voedsel bestaat uit visschen en allerlei kleine zeedieren; zij
leven en nestelen gezellig en leggen 1l1echta een witachtig ei.
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Sommige soorten, de ei g t: n 1 ij k eSt 0 r m v 0 g e ~ 8 , zijn
krachtig van maaksel en doon hierdoor en door hunne gestalte
aan de Zeemeeuwen denken; hun bek is krachtig eu zijdelings
zamengedrukt, en hunne neusgaten zijn slechts door een tusschenschot gescheiden. In Europa komt slecbts eene soort, t.le
Noor d s eh eSt 0 r III v 0 gel, Prooellaria glaci4Ua, voor. Hij
is 18 duim lang, heert cenen krachtigen, gelen bek, bleek
vleellChkleurige pooten en zwavelgele, maar bij de jongen donkerbruine oogen. Hij is meer ineengedrongen van ligcbaam dan
de Meeuwell, aan welke hij overigens door zijnc gestalte doet
denken. Hij hoelt zwade slagpennen, is overigens in het eerste
kleed grijsachtig van kl6\lf; maar bij de ouden zijn de kop,
hals ende overige onderdeelen wit. Hij bewoont het noordelijk
Europa, zuidelijk tot de Färeilanden. Buiten den broedtijd
....ent hij rond, tn wordt bij zware noordweststormen , somtijds
aaB de zuidkusten der Oost- en Noordzee, en ook aan de
00118 venlagen. HiJ loopt moeijelijk en bale kruipende, zwemt
dauentegen goed en duikt ook. Hij heeft cene ODaangename,
ruwe stem, voedt zich met kreeft- en weekdieren, ~ kwallen
en aas, eet zeer veel, en verdedigt zich door zijne aanvallers
met traan te bespuiten. Hij nestelt in grooten getale gezellig
op rotsachtige eilanden, en elk wijfje legt, in April of Mei,
op de kale rou, of op het zand, slechts een ei, hetgeen grof
van seàaal, wit en grooter is dan een Eendenei. Beide seksen
wiNelen elkAar in het broeden af. Het jong, dat eerst na
zes weken broedens te voorschijn komt, is Beer vet en heeft,
even ale de ouders, eene sterke traanlucht bij zic;:h.
Men -geeft don naam van Zw. 1 u w - S tor m v 0 gel s (T,ia.
«Z6IÏdrDtlla) aan kleine, meest donkergekleurde 8Qorten, die
hooger op de pooten zijn dan de eigenlijke stormvogels, met
lamgzuoe ,lengelelagen vliegen, en langs de oppervlakte der
zee loop6Jl kUDnen. De gewone TWa68Îdronaa pelagica, bij ons
Btormvogeltje of ook Storm-Zwaluw genoemd, heert
slechte 6 duim lengte en eenen zeer weinig aCgeronden staart.
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Het is geheel roetzwart, maar de stuit is wit; de oogen zijn
bruin, de bek en pooten zwart. Het Storm vogeltje wordt aan
de westkust van Europa en Afrika aangetroffen. Bij zware
Noordwest-stormen dwaalt het somtijds aan onze kust en zelfs
binnenlands tot Silezië en Zwitserland af. Hij voedt zich met
dezelfde dieren als de noordsche Stormvogel, en is als deze
zeer vet. Het wijfje legt haar ei, dat wit is en de grootte
heeft van een duivenei, aan rotsachtige kusten, aan het einde
van een tot twee voet diepe rotsholten , welke met eenige grashalmen belegd zijn. - Eene tweede soort, het Val eSt 0 r mv 0 gel t je, Tlaala8nMoma heaclaii, is een weinig grooter dan
het gewone Stormvogeltje ; zijn staart is eenigzins gevorkt;
de pooten zijn donkerbnlin; het vederkleed is grijsachtig roetbruin, de vleugeldekvederen min of meer bruin- of grijswit,
en de zijdelingsche onderdek vederen van den staart zijn wit.
Het broedt aan de kusten van deu noordelijken Atlantisohen
Oceaan, van de Hebridische eilanden tot Noord-Amerika, heeft
in zeden en wijze van nestelen veel overeenkomst met ons
Storm vogeltje , wordt bij zware stormen somtijds tot aan de
noordkust van Frankrijk verslagen, en werd ook eens aan onze
kUilt waargenomen en gedood.
Men scheidt onder den naam van Pij 1- B tor m v 0 g els.
Pulftnu8, de soorten af met gescheidene neusbnizen en eenen
slanken snavel. Zij vliegen zeer snel, voeden zich veelal met
weekdieren, en het wijfje legt haar wit ei in de gaten van
rotsen of op den grond. De gewone soort, de Noor d Il C h e
Pij 1- Btor m v 0 gel, PU.ffitt:U8 af'ctÏCV8, heeft ruim een voet
lengte, geelachtige pooten t eenen zwarten bek, en is op de
bovendeelen zwart, op de onderdeelen wit. Zij bewoont de
kusten van het koude Europa, zuidelijk tot Schotland, en
werd, bij noordweststormen , herhaaldelijk aan onze kust aangetroffen. Men scheidt onder den naam van PuJ/ifttU olJ8cuNU
kleinere voorwerpen of een kleiner ras aft dat men zegt de
zuid- en westkust van het warme :€uropa te bewonen.
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De Jagers, die men ook Stront jagers noemt, doen door
hunne gestalte en hun maaksel aan de Mee uwe n denken;
maar zij zijn dadelijk te onderscheiden door hunnen, van den
worstel tot nagenoeg aan den haak, met eene weeke buid bekleeden snavel, hunne ver naar voren geplaatste neusgl'ten, en
doordat de beide middelste staartpennen bij de meesten veelal
sterk verlengd zijn. Hun bek is voor bet overige, naar evenredigbeid, klein, en de hoofdkleur hunner vederen is een min
of meer gewijzigd bruin. Zij hebben de gewoonte, andere vogels, vooral Meeuwen en Sternen zoo lang te vervolgen, tot
deze hunnen buit uitbraken of laten vallen, en dezen op te
vangen, alvorens hij het water of den grond bereikt. Hunue
snelle vlugt en de plotselinge zwenkingen, die zij, met behulp
van bunnen staart kunnen maken, zetten hun in staat, dit
roofbedrijf met buitengewone behendigheid uit te oefenen. Zij
leven en broedeu gezellig, en leggen slechts twee eijeren. De
vier bekende soorten van dit geslacht werden ook allen aan
onze kusten waargenomen: het zijn de volgende:
De G r oot e Ja g er, Le8tru catarracte8 of 8kua, evenaart
in grootte een raaf, en is de grootste van alle soorten, en,
behalve door hare grootte, dadelijk te herkennen aan haren eenvoudig afgeronden staart. De pooten en mavel zijn zwart, bij de
jongen blaauwacbtig loodkleurig; de oogen donkerbruin, bij de
jongen grijsbruin. In het nestkleed is deze vogel met een
bruingrijs dons bedekt. Het vederkleed is donkerbruin, maar
alle vederen hebben roestkleurige schachtvlekken , en de groote
slagpennen ûjn aan haren grond wit, voor het. overige zwart.
Deze soort broedt aan de noordkust van Schotland tot IJsland,
verdwaalt echter, bij stormen, aan de kusten van het overige
noordelijke Europa en zelfs binnenlands tot op aanzienlijke
afstanden. Zij werd ook eenige malen aan onze kust, eu op
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&bollevaars-eiland gevangen of geaeho~, en op vele plaatllen van ~ zuidelijk balfrond waargenomen. ofschoon verlICheiden natuurkundigen de aldaar voorkomende voorwerpen
voor eene andere soort willen houdeJl. Zij voedt aichmet aas,
vervolgt andere zeevogels, hetzij om bun den gemaakten buit
af te nemen, hetzij om Ie, door Blagen met haren bek io de
hersenpan te doodon en ze te eeten, eB valt selm jonge le.Ja..
meren aan,. om bnn de oogen uitte pikken. Zij broedt gezellig
aan moeraa8ige plaatsen; legt in Mei 2 olijfgroene, met gt'Muw
en bruingrijs gestipte en gevlekte eijeren, en voedt hare jongen in den beginne met betsiëo.·
De M i d del. ~ e J a g er, Lutrü pMfI4riAa, beeft de grooste
van eene Kraai, en is gemakkelijk te herkennen aan zijn beide
middelste staartpenuen, die, ofschoon verlengd, bare breedte tot
aan bet einde bebouden en dahormig tegen elkaAr gerigt zijn.
latuseohen zijn deze vederen, welke bij de ouden nagenoeg 7
duim lengte bereiken, bij de jongen in den beginne zeer weinig ontwikkeld. De snavel van deze soort heeft eene blaauw.oo..
tige tint, die echter Daar achteren in het groenaeàtige teekt,
en naar voren in het zwartachtige overgaat. De oogen. zijn
donkerbruin, de pooten blaauwachtig, maar de voetwortel is
veelal gedeeltelijk of geheel geel. In den jeugdigen leeftijd zijn
alle vederen purperachtig zwartbruin, met vaal rosse, vooral
op den kop en hals, sterk ontwikkelde dwaTlbanMD. De voorwerpen in den overgang hebben op de onderdeelen witte dwarsbanden. De ouden zijn zwartbruin met roodbruineo- we&reebijn ,
maar de hals is okergeel, en de onderdeelen tot aan dea achterbuik zijn wit. Sommige voorwerpen, zoowel oude als jonge,
zijn geheel eenkleurig donkerbruin. Deze soort broedt in de
meeste, binnen ol digt bij den noordpoolkring gelegene landen;
maar zij zwerft na den broedtijd rond, is alsdan menigvuldig
aan de kusten van Groot-Brittanje en komt, vooral bij stormen,
ook aan de zuidkust der Noord- en Oostzee I of dwaalt tot
diep binnenlands al. Zij werd herhaaldelijk aan onze kuilt
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11'88 r genomen. Behalve den buit, dien zij aan andere soorten
afneemt, rooft zij ook de jongen eneijeren uit dt' vogelnesten.
Zij broedt laat in het jaar en de 2 eijeren, die bet wijfje op
Bet mos aan mOflrassige plaatsen legt , zijn bleek olijfgroen en
met bruingrijs en zwartbruin ge.lekt.
De KIe i n e Ja g 8 r, ~6ItrÏ8 par.tUita. is kleiner en slan ket
dan de middelste jager en de beide middelste etaartpenDen zijn
ruim een duim langer, niet opgerigt en eenvoudig puntig uit1oopend. Zijne kleuren eijn in het algemeen als bij l'oornoemde
fJoort, maar bij de ouden strekt zich bet wit ook over den .cltter~
buik uit, en de krop is dUTentegen bruin. In hare Te~
breiding , zeden en wijze van nestelen hE'bben beide soorten
JJeel' groote Gvereenkomst, en ook de Kleine Jager "wordt slechts
10eYaHig en van tijd tot' iijd aan onze kust waargenomen.
De KIe ins t e Ja g er, Lul';" cep4ru, heeft de grootste overeeukomst met den Kleinen Jager, maar hij is een weinig kleiner ,
~ijDe middelste etaartpennen bereiken eene len~ van 11 duim
en liet wit der onderdeel en wordt door een fljn bruingrij!!' verftugen. Deze soort, die ook eenige "malen aan onze kust waargenomen werd, komt zuidelijk totBt. Helena voOr.

DE MEEUWEN.
De Meeuwen hebben eenen grt'IOten kop, eeJ'\en tamelijk konr.n I
aan het einde regten, zeldzaam oon weinig ingesneden of wig;'
vormigen staart j lange mugels j eene krachtige, maar zamengedrukte en van voren min of mr.er haakvormige bovenkaalr,
terwijl de OIIderkaak hier als schuins argehakt is i spleetvormige, ,uime en doorboorde neusgaten j eenen van voren met
echilden bedekten voetwortel; drie door geheele Ewemvliezen vereeiligde voorteenen, en een kleinen, tamelijk hooggeplaatsten
aohterteen. De vederen der jongen zijn meestal bruin, die der
ouden wit, maar de vleugels en de mantel zijn veelal blaauwgrijs of
blaaunwart van kleur. Hun stemgeluid is eenvoudig. Zij vliegen
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zeer goed, en zwemmen ook, maar duiken niet, en nemen hun
vOt'dsel van den grond of van de oppen lakte van het water
op. Dit bestaat uit allerlei kleine dieren en het vleesch van
doode dieren. Zij leven gezellig, nestE'len op den grond, somtijds ook op boom en • en haar t'ijeren zijn veelal fraai gevlekt.
Men kan ze afdeelen in Zee- en Kapmeeuwen.
DE ZEEMEEUWEN.

Deze bewonen voornamelijk den zeeoever, schijnen geen bijzonder winterkleed te hebben, krijgen geenen zwarten kop, voeden
zich grootendeels met het vleesch van doode, door de zee uitgeworpene dieren, en de meesten zijn standvogels. In ons land
werden zeven soorten van deze onderafdeeling waargenomen.
Eene der grootste is de B u r gem e est er, har1U glatuJW.
Zij is, met de volgende, gekenschetst door hare geheel witte
slagpennen, maar van deze gemakkelijk te onderscheiden door
hare grootte. Hare geheele lengte bedraagt 26 duim. De snavel
is okergeel. aan den hoek der onderkaak rood, bij de jongen
vleeschkleurig, maar aan de voorhelft bruin. Zij heeft blaauwachtig vleeschkleurige pooten, geele oogen. en eenen naakten,
rood en raud om de oogleden. De jongen zijn bruinachtig wit,
met bruine vlekken; de ouden zuiver wit, behalve de mantel
en de vleugelvederE!n, die eene licht blaauwaohtig grijze tint
hebben. De Burgemeester broedt in de Noordpoollanden ; maar
bij zwerft van het najaar af rond, vooral de jongen, komt de
Zuidkusten der Oost- l'D Noordzee opzoeken, en dwaalt zelfs
ver binnenlands af. Aan onze kust wordt hij, van tijd tot tijd,
gedurende het geheele gure jaargetijde, vooral na zware stormen,
gezien. ZUn uit droog gras vervaardigd, eenvoudig nest plaatst hij
op heuveltjes of uitspingende rotsblokken aan de oevers der rivieren. De eijeren zijn rosbruinachtig geel me~ zwartbruine vlekken.
De K I ei neB u r ge mees ter, haNl8 leucoptet'U8, gelijkt
volmaakt op de voorgaande soort, bereikt echter slechts 20 duim
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lengte, en zijne pooten zijn lichtgeel. Hij broedt in de Noordpoollanden , komt in het gure jaargetijde de kusten van GrootBrittanje en die van Noorwegen benoorden 59° N. Br. opzoeken, verdwaalt echter zelden tot ons of in het algemeen tot
de zuidkust der Noord- en Oostzee.
De Man tel mee u VI, Laru tnMintul, heeft twee voet lengte
en is na den Burgemeester de grootste en zwaarste van onze
Meeuwen. Zij is, behalve aau hare grootte en haren krachtigen
snavel, kennelijk door de donkere tint der bruine vlekken van
het jeugdig kleed en in den ouden leertijd doordat haar mantel en
hare vleugelsleizwart zijn. Intus8chen hebben in dezen leeftijd de
achterete kleine slagpennen witte punten; de groote slagpennen
zijn EWart met witte punten, en de kop, hals en alle onderdeelen met den stuit en staart zijn zuiver wit. De bek is, behalve een hoogroode vlek aan de onderkaak, hooggeel, maar
bij de jongen grijszwart ; de mondopening is bij de ouden oranjegeel; het oog licht citroengeel, bij de jongen bruin; de Qogkring rood; en de pooten zijn bleek vl8elchkleurig. Zij broedt
op de duinen van de Zuidkost der Noord- en Oostzee, noordelijk tot aan de IJszee, in Zweden zelfs aan het Wenernmeer.
IntaNchen beeft dit in ons land slechts in kleinen getale plaats.
In bet gore jaargetijde is zij meer algemeen aan onze kust,
en gaai alsdau somtijds ver binnen in het land. Haar uit gras
en andere kruiden vervaardigd nest plaatst zü op de toppen der
dninen. De ~jeren, gewoonlijk 8 in getale, hebben de grootte
van ganzeneijeren i zij zijn olijf-groen, met bruin en grijs gevlekt,
en worden, door beide seksen, in vier weken tijds uitgebroed.
De Kleine Mantelmeeuw, Larru jU8ctl8, gelijkt volkomen op de Mantelmeeuw, maar zij is kleiner en hare pooten
zijn bij de ouden geelachtig van kleur. Hare geheele lengte
bedraagt ongeveer 21 duim. Zij broedt iu het noordelijk Europa
en zelfs in Groot-Brittanje, maar niet aan onze kusten, waar
zij echteT, somtijds in menigte en reeds in September aankomt
en doortrekt, or ook enkel overwintert.
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De Z i 1ver mee u ", La,,," ar9etft"tfHt. in Groningen ook
K a a p en K 0 b b e (de algemeene uaam voor Meen wen in die
Provincie) genoemd, heeft de grootte en gestalte de. voorgaande
soort, maar hare pooten hebben de kleur van cJie der Mantelmeeuw; het leizwart van de bovendeelen der ouden wordt door
een fraaij blaauwachtig grijs vervangen, en de ti.atea der jPilgen zijn een weinig lichter. In het nestkleed js deae vogel
met een witachtig, in den regel donker gevlekt dons bekleed.
De Zilvermeeuw schijnt alle koude en gematigde kustIltreken
van het noordelijk haUrond te bewonen. Zij broedt bij duizenden op de kusteilanden der NOOl'dzee ~ b. v. op RoUum. Bylt,eJlS.
Hare eijeren gelijken op die der Mantelmoeuw, en .en vind'
haar neat op den grond. In Noord-A.merika nestelen 80mtijda
geheele koloniën op boom en , tot op 40 voet hoogte van den
grond. Aan onze kust is zij het geheele jaar gemeen.
De Kie i n e Zee mee uw, La1'1U caft"" , heeft ongeveer dezelfde kleuren als de Zilvermeeuw; maar in bet jeugdige klted
is de achterheUt. van den staart zwart; de snavel is bij de jon8M
donker vle~chk.leurig, naar voren zwart, bij de ouden 8roenacbtig geel, en de pooten zijn geelachtig. Deze 800rt bewoont
de kuststreken van geheel Europa en is aan onte kust vooral in
het gure jaargetijde gemeen. Zij komt alsdan ook aan de binnenwateren en men ziet ze zelfs langs de gracht~n der groote ateclen
vliegen. Somtijds verdwaalt zij in het binnenland, eb wordt
alsdan ook op boomen zittend aangetroffen. Zij nestelt op dumgronden, en legt 8 okergele, met grijs en bruin gevlekte eijeren.
De Drieteenige Meeuw, LMfU t,ida~hu of ,,",ti,
heeft de grootte der voorgaande, wijkt echter van alle overige
soorten daardoor af, dat haar achterleen tot een klein stompje ZOttder nagel beperkt is. Ook is haar staart een weinig uitgeaneden.
De snavel is bij de jangen zwart, bij de ouden hoog citroengeel en de mondholte fraai rood. De oogen zijn bruin;ele
pooten zwartachtig, bij de jongen donker vuil vleeschkleurig,
Het volkomen kleed gelijkt op dat der oude Zilvermeeuw, In
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het jeugdig kleed strekt zich het grijs ook over den nek uit;
men ontwaart eene zwarte vlek achter de wangen en een zwarten
kraag aan den grond van den achterhals ; de vederen langs de
binnenzijde van den vl{\ngel zijn zwart met witte zoomen, en
dielelfde ]deur neem t ook het laatste derde van den staart in.
Deze soort broedt in of bij de Noordpoollanden , in Skandiu:rië zuidelijk oot 580. Bij stormweder komt zij in kleine
troepen, ~durende bet koude saisoen, aan de zuidkusten der
9oat- en Noordzee en ook aan de onze, en dwaalt somtijds
ver binnenlands af. Haar voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vissehen. Haar neet, uit klei en zeegras vervaardigd, plaatst zij op
rotaen, eB het bevat 2 tot 4 geel grijze, Jlaar het groene zwemende eijeren, clie met brnine en grijze vlekken bedekt zijn.
DE Jt.A.PJlE E

u WE N.

Deze ~ijn in het algemeen kleiner dan de Zeemeeuwen, heb-

beD iu het zomerkleed eenen bruinzwarten of grijzen kop,
houds sich aan het zoetwater of op moerassige plaatsen langs
de kut op, eten spinnen I waterÎnsekten en vischjee, en nesWen <veelal in het riet.
De gewooDBte soort in ons werelddeel is de Kap mee uw,
bMWII ,~... Hare geheele lengte bedraagt 14 tot 15
dnim, die der 'Vleugela ongeveer 11 duim. De onden hebben den shalel. den bek I de pooten en den ooglid-rand hoogrood; maar bij de jongen ia de bek vleeschkleurig I en naar
voren zwartaehtig. De oogen zijn bruin. In het zomerkleed is
de.kop donkerbruin met eenen roodbruinen gloed; de mantel en
vleugels zijn licht blaauwgrijs, behalve de groote slagpennen I die
wit zijn, maar zwarte punten en een en zwarten zoom langs de
binneDvlag hebben; de overige deelen en een vlekje om het
oog zijn wit. In het winterkleed is ook de kop wit, behalve
eene zwarte vlek achter de oorstreek. Bij de jongen is het
laatste derde van den staart zwart; de vederen der bovendee-
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len zijn bruin met lichtere randen; die der onderdeelen witachtig, aan de zijden van den romp met bruinachtige randen.
Deze soort wordt in Midden-Europa aan plassen, meeren, rivieren of moeraB8en aangetroffen. Zij ia ook in ons land aan
diergelijke plaatsen geen zeldzame vogel. Zij sticht veel nut,
doordat zij de meikevers van de hoomen weg vangt. Zij vertrekt reeds in September en koert in April terog. Zij maakt
haar uit biezen en waterkroiden vervaardigd nest in het watu
tussohen het riet of ook aan den oever. Hare 2, tot S, zelden
4. eijeren zijn geel of grijsachtig olijfgroen en met bruine
vlekken bedekt. Zij broedt ook in menigte op de Zecuwsohe
eilanden langs de binnenzijde der duinen; maar het is nog
niet bewezen of deze vogels niet tot het kleine ras, ]jarw
ridilnndu8 minor of ]janu ClJpUtr,"," genoemd, behooren ,
dat een weinig kleiner en zwakker is dan onze Kokmeeuw,
den bek en de pooten donkerder rood heeft, op den trek langs
onze kusten in kleine vlugten overkomt en in den somer
de plaats van onze Kokmeeuw in Schotland en Ierland vervangt.
De D w erg mee uw, ]jar," miHttu, heeft dezelfde kleuren
als de Kokmeeuw, behalve de groote slagpennen die, evenals
de mantel en vleugel, licht blaauwgrijs zijn, en eenen witten
zoom langs de binnen vlag hebben en behalve haren zwartrooden
snavel. Zij broedt in het koude Siberië en Rusland, enkele paren
ook aan de oevers der Oostzee aan den mond der Elbe en
somtijds zelfs aan den hoek van Holland. Zij behoort voor het
overige in Eoropa, en ook in ons land, tot de zeer zeldzame
vogels, die intu88chen, in enkele jaren, in het gure jaargetijde ,
vooral bij stormweder, in troepen aan onze kust verschijnt,
maar er niet verloeft. Zij plaatst haar nest in moerassen,
veelal op drijvende aardschollen.
DB BTK R NB.

De Sterns, diemen veelal ook Zeezwaluwen, Meeuw-
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tjes, Vischdiefjes of Iksternl! noemt, en die het geslacht
Ster.a vormen, doen in het algemeen door hare gestalte en
haar maaksel aan de Meeuwen denken, maar zij zijn doorgaans
kleiner en minder krachtig van ligchaamj haar staart is steeds
en veelal zeer diep gevorkt; haar kop is langwerpiger; haar
snavel loopt puntig uit en is zonder haak; hare vleugels ziju
langer, puntiger en meer zijsvormig , en zij hebben kortere, maar
zwakkere, daarentegen van gekromde en puntige nagels voorziene pooten. Vele voeden zich met visschen, andere met waterinsekten. Zij vliegen, om haren buit op te zoeken, boven het
water, houden zich, wanneer zij hem ontdekt hebben, met gedurige vleugelslagen als het ware in de lucht staande, om zijne
bewegingen te bespieden, en storten op het gunstige oogenblik
plotseling in het water neder, om hem met den bek te vangen.
Zij hebben eene schelle stem, nestelen op den grond, en bewonen de zeekusten of zoete wateren van alle werelddeelen.
Het zijn trekvogels, die ons reeds in September verlaten en
eerst tegen Mei terugkeeren.
De gewoonste soort in ons land is het zoogenaamde V is chdie f je, Ster'llll M,undo, ook Sta r reen Spi i t sta art en,
vooral in Groningen, Ik s ter n of S ter ent j e genoemd. Zij
bereikt 13 duim lengte, waarvan er echter ruim 6 op den
staart komen. De uitsnede van den staart heeCt tusschen :3 en 4
duim diepte. Zij is de eenigste inheemsche soort, die roode pooten heeft; ook haar bek is rood, met uitzondering zijner voorste
punt. In het zomerkleed is de bovl'nkop zwart; de mantel,
vleugels en staartpennen zijn blaauwgrijs i de stuit, hals en de
binnenvlag der staart- en groote slagpennen wit i de krop, borst
en de buik witgrijs. In het wiuterkleed is de bovenkop tot aan de
kruin witachtig, het achterhooCd zwartachtig. Deze teekening van
deu kop ziet men ook bij de jongen; maar deze hebben bovendien
de vleugels onder de schouders zwartachtig en overigens, zoo als
ook de vederen van den mantel, donkerder en met lichte randen.
Ook is de staart in den beginne zeer weinig gevorkt. Deze soort
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broedt aan de kuststreken van Europa. noordelijk tot aan den
poolkring: in ons land op het duin, op weilanden cm moeraaen.
Men ziet baar bij ons oferallangs de binftenwateren vliegen, zeIr.
langs de singels der steden. Zij komt in Mei aan, en vertrekt
wederom tegen September. Het wijfje legt in het begin van
J unij, in eene eenvoudige uitholling van den grond, hare 2
tot 8 vuil rosachtig witte eijeren, die met paanaehug grijn
en rood- of zwartbruine vlekken en stippen versierd zijn. Wij rooeten doen opmerken, dat in bet noorden van Europa
eene met ons Viscbdiefje zeer verwante 800rt voorkomt, die
zelfs tot aan den mond der J ahde broedt, maar tot nog toe
niet in ons land aangetroffen werd. Zij is een weinig kleiner
en slanker dan onze soort, maar baar staart is langer, en het
witgrijs der onderdeelen is veel donkerder en trekt mrk in
het paarse. Zij draagt den naam van 8teNla fllUJCt'OWtJ of tJrcûed.
De D w er g-Z e e z wal u 1V, 8tM'fUl, ".ä","tJ, is de kleinste van
onze inheemsche soorten, en zeer kennelijk doordat hare pGQten en haar snavel oranjekleurig zijn. De kleuren aan bet v&derkleed wijken van die van het Visohdidje slechts daardoor
af, dat de voorkop tot aan de oogen in den zomer wit is. Zij
wordt in geheel Europa, noordelijk tot 570, aan de rivieren
tot diep in het binnenland nestelende, aangetroffen. Zij nestelt
op zandbanken, bij ons aan den hoek vau Holland en eenige
andere plaatsen, aan de groote, buiten de duinen gelegene
drooge zandbanken. Haar verf· rek en bare aankomst hebben ongeveer terzelfder tijd plaats als die van het Vischdiefje. Hare
eijeren zijn veel kleiner.
De Groote Stern, Ster,.,tI ctltUiactl, op Texel Kaugek
en in Groningen Groote Ikstern genoemd, bereikt 15
duim lengte en is behalve door bare grootte zeer kennelijk doordat
baar zwarte snavel aan zjjne punt geel is. De pooten zijn ook
zwart, en de oogen bruin. In het zomerkleed is de bovenkop
tot in den nek zwart; de mantel en vleugels zijn blaauwacbtig
witgrijs ; maar de slagpennen zijn donkerder en langs hare
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binnenvlag met wit gezoomd; de staartpennen zijn lichter j de
stuit en alle onderdeelen zilverachtig wit. In het winterkleed
is de vogel daaraan te herkennen, dat de kop tot aan het
achterhoofd wit, en dat het achterhoofd zelf zwart gevlekt is.
Bij de jongen hebben de zwarte vederen van den boven kop
witte randen en de vederen van den rug en de vleugels zijn
van zwarte dwars vlekken voorzien. Deze soort wordt in de
kusl.atreken van Europa noordelijk tot 57° aangetroffen, en zij
komt ook in Afrika en Noord-Amerika voor. Zij broedt gezellig en in groote menigte aan eenzame, rustige plaatl!en langs
onze duinen, b. v. op Zeeland, up Texel, Rottum en vroeger
ook op Eijerland. Hare stem is zeer schel. Zij vertoeft hier te
lande niet langer dan de overige soorten. Hare eijeren, 2 of 3
in getal, zijn wit, in het rood- of geelachtige trekkende. en
met zwari en roodbruin gevlekt of gestipt.
De Reus-Stern, BtfJ'lWa caapia, is de grootste van alle
aoorten en bereikt nagenoeg 16 duim lengte, ofschoon haar
staart kort en slechts een duim diep gevorkt is. Zij is, behalve
door hare grootte, zeer kennelijk aan haren zwaren, rooden, bij
de jongen echter geelrood en bek, en hare korte, maar krach ti ge
zwarte, bij de jongen bruinachtige pooten. De kleuren van
haar vederkleed hebben veel overeenkomst met die van het
visebdieCje, maar de onderdeelen zijn fraai wit, en het grijs
der bovendeelen is liohter. Zij werd in vele streken der oude
wereld aangetrofl'en, komt noordelijk tot Middell-Scandina vië
voor, schijnt echter westelijk van Sylt niet·te broeden. In ons
land werden er herhaaldelijk, zelfs reeds in de tweede helft
van J unij, kleine troepen van 3 tot 4 stuks, bij Texel, aan
den mond der Maas en zelfs langs de Zijl bij Leiden aangatroWen. Zij nestelt op zandbanken. Hare eijeren zijn grooter
dan kippeneijeren, en gool- of bruinachtig wit, met graauwe
en zwartbruine vlekken en stippen.
De La c h - St e r n, Bte-rna anglica, bereikt 14 duim lengte,
en heeft, gelijk de voorgaande, een weinig gevorkten staart.
Jü
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Haar bek is kort maar krachtig, en, zoo als de pooten, zwart.
De kIetlren van het vederkleed gelijken op die van de Groote
Stern, maar de groote slagpennen zijn donkerder, de donkere
vlekken der jongen daarentegen lichter. Zij wordt in Europa
en Azië langs de groote rivieren tot aan hunnen mond aangetroffen, komt noordelijk slecht~ tot Denemarken voor, gaat
echter zuidelijk tot diep in Afrika en op de Sunda-eilanden.
In ons land werd zij tot nog toe slechts eenige malen waargenomen. Zij nestelt aan vlakke, met keizand bedekte oevers
der rivieren, en legt 3 bleek olijfgroene, met bruin en graauw
gevlekte eijercn.
De Z war t eSt e r n, Sterna nigra of foaipe8, is zeer kennelijk aan hare donkere kleur en kleine zwemvliezen. Hare
geheele lengte bedraagt 9 duim, en haar staart is kort en
weinig gevorkt. De bek is zwart, de pooten zijn roodachti g
zwart, en de oogen bruin. In het zomerkleed zijn de kop,
hals en onderdeelen tot aan den witten achterbuik zwart, en
alle overige dCt'len zijn blaauwachtig grijs. In het winterkleed
zijn het voorhoofd, de hal~ en onderdeel en wit, maar de vederen van de borst en de bovendeelcn van den hals naar achteren zijn donkerbruin, met vaal rosachtige randen, en de kruin,
de oorstreek en teugels zijn zwart. ~ij bewoont Europa, in
Zweden noordelijk tot 60°, als ook het gematigde NoordAmerika. Zij houdt zich aan moerassige plaatsen, vooral op
meertjes tot diep binnen in het land op, en is in Nederland
aan diergelijke plaatsen een algemeene vogel. Haar voedsel bestaat voornamelijk uit allerlei wat.er-insekten en spinnen. Zij
maakt haar groot nest van riet en kruiden, en plaatst het
tusschen het riet of tusschen waterplanten, zoodat het veelal
op het water zelve rust. De 3 eijeren, welke in J unij gelegd
worden, zijn geel- of groenachtig olijfkleurig en met bruingrijs , rood- en zwartbruin gevlekt.

OVERZIGT
'fAN DE

IN NEDERLAND. IN GETEMDEN OF IN
VERWILDERDEN STAAT LEVENDE VOGELS.

De vogels, welke men in Nederland in getemden of in verwilderden staat aantreft, kunnen beschouwd worden:
r. Als soorten die van elders ingevoerd werden en zoo volkomen verwilderd zijn, dat zij, zonder hulp van den mensch,
op zich zelven in den vrijen staat leven en voortteel en. Hiertoe
behoort slechts eene soort, te weten de ge won e Fa s a n t, en
bij deze zelfs moeten, in vele gevallen, allerlei kunstmiddelen
aangewend worden, om haar in dezen staat te behouden, hare
vermeerdering te bevorderen, of hare vernieling tegen te gaan.
Il. Als soorten, die van elders ingevoerd, alléén in getemden staat in ons land voorkomen. Bij deze kan men wederom
onderscheiden:
10. soorten, die, volkomen geakkli matcerd, algemeen verbreid uit een huishoudelijk beginsel, in de open lucht gehouden worden, zoo als b. v. het Hoen, de Kalkoen, de
D u i f, enz., of in andere woorden de meeste soorten die men
meer bepaaldelijk onder den naam van pluimgedierte zamcnvat.
20. soorten, die meer voor sieraad, om hare fraaije kleuren, vormen of zang, dan voor het nut dat de mensch van
hun trekt getemd werden. Van deze behooren sommige, zoo
als b. v. de P a a uw, tot het pluimgedierte, t.erwijl vele andere, zoo als b. v. de Kan a r i e v 0 gel, de La c h d u i f, enz.
onder den algemeenen naam van Kamervogels begrepen worden,
vermitll ze in kooijen binnen's huis hun leven moeten slijten.
Het getal der hiertoe behoorende soorten is zeer aanzienlijk.

voo t:l.S.
en neemt dagel ijks toe, aangezien er gedurig vreemde !!oorten
uit andere werelddeelen ingevoerd worden. Het i!! om die reden
ondoenlijk, ze allen op te noemen, en hare behoorlijke uiteenzetting zoude een afzonderlijk werk vcreischen.
IU. Soorten, die in ons land te gelijker tijd in wilden en
in getemden staat voorkomen, en ook deze kan men weder
onderscheiden:
10. in soorten, behoorende tot het Pluimgedierte; en
20. in kamervogels , zoo als de V i n k, het S ij sj e, enz.,
over welke wij eveneen!! niet verder zullen uitweiden.
De voor de hui!!houding nuttige !!oorten behooren nagenoeg
uitsluitend tot de Hoender- en Watervogels, even als die soorten van Pluimgedierte, welke meer tot. sieraad dan tot nut
getemd worden. Onder de Kamervogels zijn het voornamelijk
soorten uit de groote aCdeeling Muschvogel!!, of ook der Zanger!!, Lijsters, enz., die tot dit doel gebezigd worden; ofsohoon
ook anderen, b. v. de Lachduif, de Kwartel, Papegaaijen, enz.
dienen moeten om den mensch het leven te veraangenamen.
Wij voeren meer bepaaldelijk in dit overzigt slechts de meest
merkwaardige en algemeen verbreide soorten kortelijk aan.

DEK A NAR I E V 0 GEI .. P RIN GIl. LA CA NAR IA.

De Kan a r i e v 0 gel, die ongeveer 5 duim lengte bereikt,
wordt oorspronkelijk op Madera, Tenerifl'e en de Canarische
eilanden in het algemeen aangetroffen. In den wilden !!taat i!!
deze soort op de bovendeelen groengeel, op de onderdeelen
hooggeel ; maar de zijden van den romp zijn wit met bruine
overlang!!che vlekken, en de kruin, wangen, vleugel!! en !ltaartdekvederen bruinachtig grijs, De kleuren van het wijfje zijn
minder fraai en vuiler dan die van het mannetje. Deze vogel
is in den wilden !!taat in het geheel niet !!ehuw, Hij zingt
voortreffelijk en gedurende 9 maanden van het jaar. Hij maakt
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jaarlijks verscheidene broedsels en plaatst zijn uit mos vervaardigd en inwendig mei haren en vederen belegd nest op
boomen of hooge heesters; het bevat 4. tot 6 bleek blaauwe
eijeren.
De Kanarievogel word waarschijnlijk na de ontdekking van
de eilanden wier lIaam hij draagt, in de tweede helft der
vijftiende eeuw door de Portugezen in Europa als kamorvogel
ingevoerd. In het midden der zestiende eeuw waren, zoo als
de geleerde en door zijne reizen in Europa bekende nat.uurkundige COENRAAD GBSNBR schrijft, de Kanarievogels lIog
?-oo duur, dat slechts rijke lieden zich het genoegen verschaft'en
konden, deze vogels te koopen en te bezitten. Later werd hij
allengs meer algemeen, en is tot heden, vooral om zijne dubbele
eigenschap van heerlijk te zingen en in de gevangenschap gemakkelijk voort te telen, een der meest verbreide en gezochte
kamervogeIs gebleven. Het zijn vooral bewoners van sommige
streken in de gebergten van 'l'yrol, Zwitserla.nd, het Zwartwoud en Thuringen, die in deze vogels handel drijven, en,
na ze stelselmatig heL zingen, dat is te zeggen het nabootsen van alledei klanken en wijzcn van andere vogels, enz. geleerd te hebben, ze naar alle streken van Europa, voornamelijk
Groot-Brittannië, Rusland en Turkije, brengen. Men zegt, dat
de Kanarievogel op het eiland Elba verwilderd is, nadat cr,
jaren geleden, verscheidene dezer vogels van een aldaar gestrand schip olltsnapt zijn. Bij de vederen van den tammen Kanarievogel heeft de gele kleur veelal in dier voege de bovenhand
genomen, dat er slechts zelden gevonden worden die in dit
opzigt overeenkomst hebben met het wilde stamras. Zij paren
ook in de gevangenschap met allerlei andere vogels, vooral met
den Putter, het Sijsje en de Kneu, en op deze wijze ontstaan allerlei door de eigenaardige kleur hunner vederen opmerkelijke bastaarden. Men weet dat de Kanarievogel, zonder
veel moeite, tot het nestelen en broeden in kooijen te brengen
is, en dat hij, even als in den wilden staat, verscheidene
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broedsels m E'lk jaar maakt. De eijeren van de n tammen
Kanarievogel Zijll groenachtig met bruine st.ippen en schrapjes.
. De broedtijd duurt 18 dagen, en de jongen beginnen eerst
na verloop van 4 weken alleen te eten.

HET HO B N. G.A. J. I. U S DO)( EST I C U B.

Het Hoe n behoort, zoo als het Paard, hE't Rund, het Schaap,
onder de dieren die reeds in de vroegllte tijden der ontwikkeling van het menschdom in Aziti, getemd werden, want er
wordt van dezen vogel als huisdier reeds in de oudste geschiedkundige overleveringen gewag gemaakt, en men vindt honne
beenderen in de graven van onze voorvaders, van vóór de invoering van het Christendom. Daar de eigenlijke Hoenderen lU
den wilden staat uitsluitend in Oost-Indië aangetroffen worden,
moet men ook aldaar het wilde ras van ons Hoen gaan zoeken.
Men was vroeger van meening, dat het wilde Hoen van het
Ghat-gebergte in Voor·Indië, door SONNERA'l' beschreven cn
Galt",a Sonneratii genoemd, het sLamras kon zijn van ons tam
Hoen. maar voornoE'mde soort wijkt door het eigenaardig maaksel
harer vederen zoo zeer van onze Hoenderen af, dat deze vooronderstelling onmogelijk met den voortgang der wetenschap veld
kon winnen. Men nam derh_al ve, en met regt, als stamras van
ons tam Hoen, eene andere Oost-Indische soort, Gallua hawrJa
genoemd, aan. Deze soort wordt van het Himalajah-gebergte
tot op de hooge gebergten van China en Achter-Indië aange- ;
troffen, en zij bewoont buitendien Sumatra, Java. Celebes,
Timor en de Philippijnsche eilanden; ofschoon zij nagenoeg in
elk der genoemde plaatsen eenige wijzigingen in de tinten
van hare vederen aanbiedt. Tam~e Hoenderen, bijna volmaakt
op deze wilde soort gelijkende, zijn in Japan vrij algemeen.
Ons tam Hoen. zoo als dit meestal voorkomt, is daarentegen
in den regel ren derde grooter dan voornoemde wilde soort.
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Het schijnt intusschen, dat ook het wilde Hoen van Ceylon,
Gal",1 Lafayettei, somtijds ge-temd voorkomt: tot deze soort
behooren ten minste de zoogenaamde Bolhoenders , die als eige-ue
soort onder den naam van GaUuI ecaudatul beschreven werden. Er hebben ook somtijds onderlinge verbasteringen plaats
tusschen ons tam Hoen en andere wilde soorten: dit is b. v.
het geval op Ceylon, waar men, volgens J.A YARD, Van tijd tot
tijd, in de dorpen der inboorlingen, bastaarden aantreft van
het gewone tamme en het wilde Hoen van dit eiland. Ook
op Java en Sumatra komen bastaarden voor van ons tam Hoen
en de tweede wilde soort van deze eilanden, GaUu8 vari1l1
of furcat'l/,8 genaamd.
Iedereen weet, dat ons Hoen, even als de meeste overige
huisdieren, in den tammen staat allerlei min of meer standvastige afwijkingen in grootte, kleur, aard der vederen enz.
aanbiedt, en dat men dien ten gevolge, bij deze soort, ce ne
menigte zoogenaamde rassen aanneemt, die echter alleen ten
gevolge van het leven in tammen staat ontstaan zijn, van
welke echter sommigen, ofschoon zeer ten onregte, zoo als
onder anderen de zoogenoemde Galt'U8 aeneu8 van Sumatra, tot
ei gene soorten verheven werden. Wat <le grootte dezer tamme
rassen betreft, zoo zijn sommigen aanmerk lijk kleiner dan het
wilde Hoen; terwijl anderen, b. v. het Cochinchina-Hoen, verl
grooter wordt dan onze gewone tamme Hoenderen. Dezc buitengewone grootte van het Cochinchina-Hoen is echter in velc
opzigten schijnbaar, en ligt grootendeels in de buitengewone
ontwikkeling der pooten, voornamelUk der schenkels en dijen;
ook zijn de eijeren van dit ras naar evenredigheid eerder klein
dan ~t te noemen.
DEP A S A N T. PH A ::! I A :-0 U S CO T. C H 1 C U s.

De Fa sa n t was reeds bij de oude Grieken en Romeine-n
als tamme vogel bekend. De overlevering wil, en de dichter
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MARTIAl.IS zegt het uitdrukkelijk, dat de Fasant door Grieksche schepen het eerst vervoerd werd, en dat hij vroeger slechts
aan de rivier Phasis in het tegenwoordige Mingrelië bij bet
Kaukasische gebergte werd aangetroffen. De lage streken om
dit gebergte, de oevers der Kaspische en ook der A.ral-zee zijn
ook nog hedendaags het vaderland vaD den Fasant in den
wilden staat. Hij houdt zich gaarne in met riet begroeide
streken op.
De Fasant werd ook in ons land vroegtijdig ingevoerd en
in met hout begroeide streken in eenige deelen van ons land
verplant. Hij teelt ook in het wild voort; daar er echter uit
g{'brek aan voedsel, vooral bij hooge sneeuw, dikwijls velen
omkomen, moet men, om dit te voorkomen en het jagtveld
steeds genoegzaam met deze wildsoort bevolkt te houden, tegen
den winter, een zeker getal hennen en hanen opvangen en deze
tot in Maart op zolders of in hokken houden, als wanneer zij
wederom uitgezet kunnen worden. Intusschen verlaten deze half
wilde }'asanten somtijds vrijwillig de bosschen, waarin zij uitgebroeid en opgegroeid zijn, gaan zich zelfstandig vestigen,
leveu het geheele jaar door volkomen in den wilden staat,
telen voort cn vermenigvuldigen, en vormen koloniën, die zonder
hulp van den mensch bestaan. Dit is onder anderen het geval
in sommige Duinstreken, b. v. tU8Schen Noordwijk en Zandvoort, waar zij in de eenzame, digt met doornstruiken begroeide
duinen, nabij den zeereep leven, en zich voornamelijk voeden met de beziën van den zoogenaamden katt~ndoorn. Er
zijn intusschen voorbeelden, dat dergelijke koloniën, zonder
eenige blijkbare oorzaak, plotseling verhuizen en spoorloos
verdwijnen.
In den staat van gevangenschap heeft men ook bastaarden
verkregen van Fasanten, kippen, en van den Ring-Fasant, PIJa8ianu8 torqlIatU8, en van de }'asantenben en de haneu van de
zilver- en Goudlakeusche Fasanten.

011: KAI.KOEN.
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DEK A 1. KOE N. M. E 1, E A G RIS ME X I C A NA.

De Spaansche schrijver OVIEDO, die reeds tijdens de eerste
verovering van Mexico door F. CORTBS in Amerika wal!, is de
eerste, die. den Kalk 0 e n in zijn geboorteland waargenomen heeft. Hij noemt dezen vogel den I n dis c hen P a a uw,
en verhaalt, dat hij in Nieuw-Spanje te huit:; behoort, maar
dat er weldra velen als huisvogel ingevoerd werden bij de
Christenen, die in deze streken tot Venezuela en op de WelltIndi80he eilanden gevestigd waren. Het blijkt dat deze vogel
ook dadelijk naar Europa vervoerd werd, want in 1524 was
hij reeds in Engeland bekend, en men weet uit C. HBusBACR, dat de Kalkoen in 1530 als huisvogel naar Duitschland gebragt en weldra hier en daar in troepen gehouden werd.
HERESBACH spreekt zelfs van witbonte, en de gelijktijdige
schrijver P. GYl.LlUS van geheel witte Kalkoenen. Uit deze omstandigheid en de buitengewoon spoedige en algemeene verbreiding in grooten getale van den Kalkoen als huisvogel , mag
men opmaken, dat deze soort reeds voor de ontdekking van
Nieuw-Spanje, door de inboorlingen getemd was en bij hen,
toen de Spanjaarden dit land veroverden, als huisvogel gevonden werd. Eens in Europa ingevoerd, werd er vervolgens
door alle schrijvers over natuurlijke historie gewag van dezen
vogel gemaakt; maar velen, door den naam van Indischen Paauw ,
hem door de Spanjaarden gegeven, tot de valsche voorollderswlling geleid, dat hij uit Oost-Indië of 1,c)(S uit Turkijë, in
plaats van uit West-Indië, afkomstig was, waardoor deze vogel
de namen van Kalkuttasche haan, (door zamentrekking Kalkoen)
en in Engeland dien van "Turkey" verkreeg, meenden, dat
hij reeds bij de oude volkeren moest bekend geweest zijn, en
niet verschilde van hnn Meleagru, die echter niets anders
is dan ons Parelhoen, of zoo als men het gewoonlijk noemt
de Poule pintade.
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Toen nagrnoeg eene eeuw na de verovering van Mexico de
eerste blijvende volksplantingen in Noord-Amerika ontstonden,
ontdekte men aldaar een en wilden Kalkoen, die tot voor eenige
jaren geleden voor dezelfde soort als onze tamme, uit NieuwSpanje afkomstige Kalkoen gehonden werd. Hunne onderlinge
overeenkomst is inderdaad ook zoo groot, dat, zonder bet
verschil van aard dat beiden toonen, men er niet ligt toe
gekomen zou zijn ze te onderscheiden. Men had namelijk opgemerkt, dat de Kalkoenen, welke men uit Noord-Amerika
naar Europa bragt, niet met onze tamme Kalkoenen wilden
paren, en dat zij zich onderling slecht verdroegen. Men merkte
weldra ook op, dat de Noord-Amerikaansche Kalkop.nen steeds
hooger op de poot en zijn dan onze tammen , en toen men
eindelijk, eenige jaren geleden, huiden van wilde Kalkoenen uit
Mexico verkreeg, bleek het, dat deze al de kenmerken droegen van onzen tammen Kalkoen. Nu kwam men eindelijk tot
de overtuiging, dat de N oord-Amerikaansche Kalkoen tot. eene
andere soort behoort dan die van Mexico, en dat deze hrt
stamras is van onzen tammen Kalkoen, hetgeen voor bet overige ook uit de hierboven uiteengezette geschiedenis der invoering van onzen Kalkoen ten duidelijkste blijkt. Van nu af
liet men den, vroeger ook op onzen tammen Kalkoen toegepasten naam van Meleagris gallopavo aall de Noord-Amerikaansche soort, en gaf aan onzen tam men Kalkoen en aan zijn
wild stamras dien van Meleagris me;cicana.
Dat de vederen van onzen Kalkoen in den talllmen staat
veelvuldige wijzigingen in hare kleur vertoonen, is aan iedereen bekend.
HET PAREl,HOEN.

NUMIDA ME1,EAGRIs.

De Parelhoenders zÜn uit Afrika afkomstig. Onze gewone
soort, die veelal Poule pintaite genoemd, en in den wilden
staat in West-Afrika aangetroffen wordt, was reeds bij de oude
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Grieken en Romeinen als tamme vogel beken u', en wcru door
hen Meleagru of ook de Numidische Vogel genoemd. Na
den val van het Romeinsche rijk werd echter de teelt dezer
vogels verwaarloosd, en zij verdwenen eindelijk in ons werelddeel geheel en al als huisvogels. Toen de Portugezen echter
hunne ontdekkingstogteu naar Oost-Indie ondernamen, bragten
zij deze soort, waarschijnlijk van de Kaapverdische eilanden,
wederom naar Europa: zij werden nu in ons werelddeel op
nieuw als huisdieren ingevoerd, en van daar weldra ook naar
Amerika gebragt , waar zij wederom op sommige plaatsen verwilderden. Men weet ten minste, dat in de bosschen van Jamaica
sedert meer dan anderhalve eeuw geleden verwilderde Parelhoenders aangetroffen werden, en op de gebergten van St. Domingo ontmoet men hen steeds in zeer groote menigte.

DE PAAUW. PAVO CRISTA'l'US.

De P a a n w wordt in den wilden staat in Bengalen aangetroffen. Wij weten uit den Bijbel, dat hij reeds door de vloten
van Salomon naar Palestina geb ragt werd. Door de togten van
ALEXANDER den Grooten werden de Grieken met dezen vogel
bekend, en hij naar Griekenland gebragt , van waar hij allengs
als huisvogel over geheel Europa verspreid werd, en in sommige streken, b. v. in de gebergten van de Krim, wederom
geheel verwilderd is. De Wild e P a a u wonderscheidt zich
van den tammen daardoor, dat zijne schoudervederen blaauwzwart zijn, in plaats van ros met donkere dwarsstrepen. Intusschell vindt men in Britsch-Indic in den wilden staat ook
geheelc vlugten van Paauwen, met schoudervederen gelijk onze
tamme Paauw die heeft, maar men mag aannemen, dat deze
tot tamme Paauwen behoóren, die op nieuw verwilderd zijn,
hetgeen waarschijnlijker is dan de meening van sommigen,
dat er in voornoemd land twee soorten van wilue Paauwen
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aangetrofl"en worden, de eene met groene, de andere met rosse
en donker gestreepte schoudervederen.
De tweede soort van P a a uw, PafJo ""wticru, van Java afkomstig, wordt in Europa wel hier en daar in diergaarden,
maar niet als huisvogel aangetroffen. Zij is gemakkelijk t.e herkennen, doordat hare koifvederen lansvormig en niet waaijervormig zijn, zoo als bij den gewonen Paauw.

DE D U lP. COL U Il BAL I V I A.

Onze tamme D u i f wordt in den wilden staat aan de rotsachtige kusten der landen, welke de Middellandsche zee omgeven en in Nipaui, aangetroffen. Zij nestelt aldaar in rotsholen.
Iedereen weet, al was het slechts uit de Duiven van NOAR,
dat van deze soort reeds in de vroegste tijden als tamme vogel gewag wordt gemaakt. De zoogenaamde Postduiven waren
reeds bij de oude Grieken en Romeinen bekend. Men vindt
ook aan de rotsachtige kusten van Engeland, Schotland, de
Orkney- en Fiir-eilanden, in het wild, duiven, die wel volmaakt op de wilde Duif gelijken, maar niet zelden, zoo als
onze Kooi-eenden, allerlei afwijkingen in kleur vertoonen,
vooral doordat zij min of meer witbont zijn, en dit leidt tot
het denkbeeld, dat deze Duiven welligt verwilderde, maar niet
oorspronkelijk wilde zijn. Hetzelfde heeft plaats in vele andere
streken van Europa, niet alleen in gebergten, b. v. in Thuringen, maar ook in vlakke streken, waar de Duif in den verwilderden staat in ruïnen, op hooge torens, onbewoonde eenzame gebouwen enz. voorkomt en nestelt. Tot deze behooren
waarschijnlijk ook de vlugten duiven, die men somtijds langs
onze kusten ziet trekken.
Het is zeer waarschijnlijk, dat de ontelbare, onderling en
veelvuldig in kleur en gedaante afwijkende rassen van tamme
Duiven allen van de gewone wilde Duif afstammen.
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De Lachduif, die men bij ons in het algemeen Torteld u i f noemt, ofschoon zij tot eene geheel andere soort behoort dan onze gewone 'rortelduif, bewoont in den wilden staat
Noord-Afrika en Nipau!. Daar de schrijvers vóór de tweede
helft der zestiende eeuw geen gewag van dezen vogel maken, mag men veronderstellen, dat hij eerst in lateren tijd in
Europa ingevoerd werd.
Zij wordt hier en daar paarsgewijze in kooijen in de kamer
gehouden. Meu kali haar gemakkelijk van de Tortelduif onderscheiden, doordat zij een weillig grooter I veel blonder en haar
hals slechts van eene zwarte dwarsstreep voorzlen IS •
DE GA N S.

A. N ti ERe IN E R Jo: U S.

•

Onze tamme Ga 11 s stamt af van de wilde Gans, die in het
gure jaargetijde als trekvogel ons land komt bezoeken, en in
het oostelijk Europa ell Siberië broedt. Men weet uit den Bijbel en onder anderen ook uit de wereldberoemde Ganzen van
het Kapitolium te Rome, dat deze vogel reeds in de oudste
tijden als huisvogel voorkomt. ThaIIs is hij door de Europeanen als huisdier over alle werelddeel en verbreid geworden. De
tamme Gans is veelal een weinig grooter dan de wilde: overigens heeft zij in de gevangenschap weinig veranderingen onder gaan , behal ve dat de kleuren harer vederen mi 1\ of meer
afwijken, vooral door gedeeltelijk of geheel wit te zijn.
DB
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De Zw a a n, die bij ons hier en daar op vijvers, plassen
en meren als halve huisvogel gehouden wordt en bijna in het
wild leeft, is niet onderscheiden van de soort, die somtijds
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in den winter, gedurende hare verhuizingen uit het noord-oosten
van Europa, op onze binnenwateren voorkomt; zij behoort echter tot eene geheel andere soort dan de zoogenaamde W i I d e
Z wa a n of De en, CY911-1.Ia mua;,cua, die ons land meer algemeen er op den trek bezoekt, maar zich alsdan voornamelijk
langs onze zeekust vertoont. Daar wij over beide soorten reeds
gehandeld hebben, zoo bepalen wij ons tot de opgaaf, dat de
Zwaan in haren tammen staat geene veranderingen heeft ondergaan; blijkbaar, omdat zij nagenoeg volkomene vrijheid geniet, als in het wild leeft en broedt, aldaar grootendeels haar
voedsel zoekt, en onder eene luchtstreek en onder voorwaarden
leeft, weinig of niet verschillend van die, welke haar in den
wilden staat ten deel gevallen zUn.
DE EEN D. A NA S BOS C H A S.

Onze tamme E e 11 d is een afstammeling van de in geheel
Europa tot in Japan, Noord-Amerika, Afrika en ook in ons
land in den wilden staat menigvuldig voorkomende wilde Eend.
Er wordt reeds bij de oudste volken van haar gewag gemaakt
als huisdier. Behalve in de kleur hebben sommigen in den tammen
staat allerlei verandering ondergaan. De meest merkwaardige
dezer zijn de Een d met den kro mme n bek, .A.ntU boach.tU
adunca en de Pin g 0 e ï n - Een d, die haar ligchaam bij het
staan en loopen opgerigt houdt als een Pingoeïn. De tamme
Eend verwildert niet zelden, en men ziet daardoor in het vrije
Eenden, die min of meer witbont zijn en veelal kooi-Eenden
genoemd worden.
Wij voeren hier nog aan, dat de zoogenaamde '1' u r k s c h e
Een d, .A.naa moach.ala, na de ontdekking van Amerika van daar
in Europa ingevoerd, en in sommige streken van dit werelddeel, namelijk aan de Kaspische zee, reeds in de vorige eeuw
in den verwilderden staat aangetroffen werd.
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Rootyo@'(!la. I.
SpretllW, 108.
nothll'urd,2'99.
(Rot'" IOU .

jspe,we.,

l
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Spreenw, (Water-), 58.
Spriet, 189.
Sprit, 18\1.
8prolS" , 63.
Sp rotter • 108.
Stag, 66.
Stapel, 61.
Starre, 2;!9.
Sleen barm, 127.
Steeukrijter, 48.
Steenlooper, 162.
Steensluiper , 66.
Staltvogel~, 189.
Stern (Groote), 2400.
(Lach-), 241.
(Rens), 2U.
(Zwarte), 2i2.
Sterns, 2~8.
StM'/f(J a"fllica, 2401.
arctica, 240.
calJtiaca, 2'0.
cGl.!'ia, 241.
flInpe,. 2'2.
hirulldo, 2~9.
macrolWa, 240.
mi_ta. 2'0.
IIigra, 2'2.
Sterretje, ~89.
Stiukbun, 110.
Stootvogels, 5.
Storle,149.
Stormvogel (Noordscbe),
229.
(Pijl·), 230.
Stormvogels, 228.
(Zwaluw·), 229.
Storm vogeltjes , 229.
Strandbokje, 174.
Strandlooper (Bonte), 174.
(Drietcenige).171i
(Kanoet), 172.
(Kleine), IH.
(Kleinste), 175.
(Krombek) , 173.
(Paarse), 178.
Strandloopen , 172.
8trtprillU couarÎ8,162.
8triz, 81.
alvco, 82.
flam_a. 22.
ftOctua, 83.
IIyctea, 8'.
Strontbaan , IJ O.
8tur• ., r08eru, 109.
•
tmlgari" 108 .
Bvl(J ba88alla, 224.
8ylei(J atriclJopiUa, 85.

REGISTER.

ISyleia ciMf'ea, 56.

c"rruca, 56.
TaortelUi" 56.
Syleiae, 54.
SyrrTaapte, paradortU ,
186.

T.
Taling, 211.
(Winter-), 212.
(Zomer-), 212.
Tal'ier, 66.
Tapuit, 66.
Tapniten (Gras.), 67.
Tttrao tetN, 186.
TTaalalndroma .uacTaii,
2aO.
ptlagica, 229.
Tichodroma, 50.
'!'tUtjaf, 57.
TotallfU calidrn, 180.
f",cm, 179.
glareo14, 181 .
glotti, , 179.
ochrop"" 181.
Trap, 153.
Tri1lga arelUJria, 175.
callUtm, 172.
ci"clu" 174.
maritima, In.
".illuia, 1740.
pu.qnaz, 175.
8ulJtwquata, 17 S.
Temm1olCkii,l75
Troglodytes europ/Uffi"
5I .
TuiDftuiter, 56.
Thrdtll cyaneu8, H.
iliacus, 78.
m"u14 , 75.
munc"" 77.
palle,." 78.
pi14ri" 77.
ruficolli" 76.
8a.:ratilis, H.
ribiriCfU, 79.
torq_tus, 76.
cilcivor"" 76.
Turelunr, 180.
Tant, 180.
Tuutling, 180.
(J.

VhD, 84.
Uil (Boom·), 88.

Vil (Bosch.), S2.
(Kerk·), lI2.
• (Oranje.), 82.
• (Poep.), 38.'
(Rans-), lI4.
• (Soeeuw-), 84.
(SteeD-), 83.
(Toren·), 32.
(Veld·), 85.
Uilen (Hooru·), 840.
(Kat.). lil.
Uilenkop, 136.
Upupa qJop8, 11 0 .
Uria Brii1lllicTaii, 196.
leuc(}pTathalmos, I 96.
lomvIa, 191'1.
• rhillgvia, 196.
troile, 195.
Uri_tore" 198.
Valk (Blaauw.), 16.
• (Boom·). 13.
(Iluivcn), 15.
(Gier-), 11.
(Klei oe) , 85, 87.
(Patrijs-), 15.
(Roode), 18.
(Slecht-), 7.
• (Ster-), 16.
(Toren-), 13.
(Tuio·), 85.
(Vinken-), 16.
Valkerij, !!.
Volkvogels , 5.
Varsell us cristatus, 161.
'quatarol(J, 162.
Veldd uileer, 220.
Veldboen, 133.
Veldjakker , 77.
Vink, 122.
(Appel-), 128.
(Bcrg.), 128.
(Boek·), 122.
(Bosch.), 123.
(Bot-), 122.
(nistel·), 124.
(Geel-), 116.
(Gierst-), 116.
(Goud-), 180.
(Groen-), 1240.
(Heonip-), 126.
(Hofstee-), 122.
(Kolf-), 122.
(Kwee·), 128.
(Maan-),122.
(Noord.), 123.
(Oost·), 122.
(Plaat-), 81.

REGISTER.

Vink (Riet.), lIS.
(Schild·), 122.
(Sneeuw.), 119.
(Toet·), 122.
(Vlas.), 124.
Vinkje, (Koe.), 72.
Vinkenbijter , S5, 67.
Vinkendier, 16.
Viacbdiefje, 239.
Vitop, 66.
Vlaszaaijer, 11 0 .
Vliegenngen, SO.
Vreemdeling, 117.
V.Uur, 211.

w.
Wachtel, 135.
WIchteIkoning , lS9.
Wacbter, S5.
Waldheer. 85.
Walduiker , 66.
Waterbennetje , 187.
Waterhoen (Kleine), lS8,
(Kleinste), 188,
Wilt erb oentje , 187.
Waterpieper, 69.
Waterral, 190.
Watervogels, 192.
Weenk, 20-'.
Weenkies, 20'.
Weeuwtje, 223.
Wespendief, 28'
'WMatetJf' , 66.
Wielewaal, 79.

Wigstaart, 217,
Wijmtaart, 83.
Wijntapper, 66.
Wilp, 182.
Wilster, 158,
Wink, 20'.
Winterkoning. H.
Winterzanger. 96.
Witgatje, 181.
Witstaart, 23, 66.
Woffer, l4.6.
Wondaapje. l4.6.
Wondbopje, 146.
Woudsnip • 166.
Wouw, 20, 25.
(Konings.), 25.
W onw (Riet.), 20.
Wulp, 182.
(Dun bek.). 183.
(Groote), 182.
(Kleine), 183.
(Regen.), 188.

IJ.
IJsb~er, 91.
IJsduiker , 197.
IJ skleUer, 1I9.
IJsvogel, 97.

z.
Zaagbek (Groot e), 222.
Zaagbekken, 222.
Zagers, 222.
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Zanddrijver , 199.
Zandhoen , 187.
(Steppen·). 1a6.
Zandtuter, 18:.!'.
ZaDlI:ers. M.
Zeeduiker , 196.
Zeekoet, 195.
(Groote), 196.
Zijdestaart, 83,
Zwaalfje, '5.
Zwaan, 207,
(Hoei·), 207.
(Kleine), 208.
(Wilde), 207.
Zwaluw, 45.
(.... ard·), 46.
(BoereD')' 41i.
(Duin.),46.
(Gier.), 48.
(Haker.), 48.
(Huis.), 46.
(Nacht·),49.
(Oever.), 46.
(Steen·),48.
(Storm·), 229.
(ToreD. ), 48.
(Water.). 46.
(Zand·), 46.
Zwaluw (Dwergzee.), 240.
Zwalnwen , (Zee·), 288.
Zwaluwstaart, 25.
Zwartemantel, 8:1.
Zwartkop, 55.
Zwemmer, 13.
Zwemvogela, 192.

ATLAS VAN PLATEN
IJEHOOJU:NDE

au

Prof. H. Scblegel's Gewel'velde Dieren.
AFOEELING VOGELS.

VOGELS .

•

TAFEREEL 1.
IN DB STAD.

Spreeuw. Stur,.vs ""lgarV.
Kerkuil, StN jlamm.t!a.
Boomkruipertje, Cert"", famiZian..
Museh, FringiUa domeltica.
Ooijevaar. Cic01Iia alba.

Roek. C0nm8 frugile!JV8.
Woudduif • Col_ba palumbu.
Tortelduif, Columba turtfW.
Kerkkonw. COf'f11I8 moMdula.
Zwart RoodBtaartje. Ltucinia thytil.
Gier-Zwalnw. Cyp,eoo aptII.
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TAFEREEL Il.
IN DE STAD.

Groenling, FringilZ" c1l.l0ri8.
Winterkoning, Troglod!lte. etWop/Jetl8.
Tji!· Tja!. Phylloscop1U ruJus.
Vliegenvanger, M1I8c1cap" gri.&ola.
Zwarte Lijster, 7VrdIU m_la.
Spotvogel, PhyllopnetUt8 hypolais.
Molenaartje • S!l1"ia; CIWf'tlC/J.
Bastaard· Nachtegaal, AccBnlO1" modulariB.
Wiele\\'aal, OrioZus galbtlla.
Roodstaartje, Ltucini/J phoeniCll1'/J.
Pimpel,

PM,"

coeruZeu8.
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TAFEREEL 111.
OP HET LAND.

Geelgors, Emberiza citrifl/lUa.
Staartmees. Panu Ctl"datll8.
Zwartkopmees,

PMfU

ptllwtri8.

Roodborstje. Ltucinia r"becwla.
Fitis, PhyllcpnetUte trochiZ.,.
Draaihals, Ignz tor q.i.Ua.
Ekster. Pi.ctl

"anti.

Steenuil, 8triz fIOOt.tI.
Nachtegaal, Ltucinitl lwcinia.
TuinjJuiter. 8ylrntl horteMÏ.&.
Boeren·Zwalnw. KlrIIndo rll8t1ca.
Huis·ZwaJnw, Hir ...clo wbica.
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Kwikstaart, Motcu:iUa tlUa.
Ringmuach, Fringilla
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TAFEREEL IV.
IN DE BOSBCHEN.

Bonte Specht, Picw ",ajM'.
Groene Specht, PiCfU ci,.idi,y.
Boomklever, Sitta cMna.
Boomvalk, Falco 8Vblw.teo.
Ransuil, Otw

~lg(Wi,y.

Raof, CM'''W CM'az.
Vlaamsche Gaai, Gar'''vlllS glatldaf'ius.
Koekoek, Cvcvlu8 caft01'ua.
Geitenmelker, CaprimulgwelWop_,
Boschuil , St,.iz aluco.
Zinglijster , Ttwdua mllSicua.
Houhnip. Scolopaz rtUtiCtila.
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TAFEREEL V.
OP DE HEIDE.

Goud·Plevier.

cwwi... plRiGlU.

Reiger. Arua Mner/la.
Watersuip. 8colopaz gaUirsago.
Slechtvalk. Fako COfll",."Ü.
Korhoen. Tetrao tdriz.
Kraan. G,..., citlerea.
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TAFEREEL VI.
OP DJ: WKIDJ:.

Gele Kwikstaart , MotlJCiUIJ fl(Jf)IJ.
Ooijevaar, CicOllW cUbIJ.
Regenwulp, Nu_",," p1tMopru.
Kemphaan, Tri ..gIJ JW1Jfl4Z.
Kie\·it, V IJ1Jellfu criltIJtu.
Torenvalk, FIJlco ti"".l&Ctdtl8.
Turelunr, TotlJlI" ccUidri.Y.
Grutto, LimosIJ Mgoct1p1tIJ1IJ.
Reiger, "/'rtkIJ cillet"lIlJ.
Leeuwerik, Ala.dIJ _Wo
Velduil, Ot.. broo1tyot...
Graapieper, Ant1ttl8 1"'IJt"";'.
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TAFEREEL VII.
OP HET KEZR.

Oeverlooper • .Ä.olÏlu AypoltJfleOl.
Aalscbolver. Plw.lacroc(W'tJ:/!I oMbo.

Meerkoet. Fvlioa al1'a.
Viscbdiefje. Sterna hirtllldo.

Faat. Podioep. Cf'utalru.
Roodbalsraut. Podicepa 1'.lIf'icoUÏl.
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rfA:FEREEL VIII.
IN BET 1I01!B.AS.

Kokmeew, Lartu ridibundtu.
Watersnip, Scolopax gallillago.
Roerdomp. Ardea ,teUaris.
Zwarte Stern. Ster"a "'gra.
Brnine Kuikendier, Cirl'UI ruf...
Porcelein boentje • Gallinulla port_.
Roode Reiger. Ardea purpurea.
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TAFEREEL IX.
IN nET RIET.

Wondaapje , Árdea mill..ta.
Rietgor8, Emberiza ,eAoenicllU.
Waterhoentje, Gallillula eAlorDpU.
Dodaars. PodieepB minor.
Kleine Karekiet, Calamoherpe a,..ndi,./JCea.
Rietzanger. Calamolerpe pMagmiti..
Karekiet. Calamoherpe t.,.diraa.
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TAFEREEL X.
IN UJ: DUINEN.

Oevenwaluw. Hinmdo ripMia.
Patrijs. PtIf'di:e ciflere/J.

Bergeend.

Á1IlJ8 t/JdonIG.

Griel. OediC1l8fllu Cf'epit/Jq.

•

Duinpieper, Á"tlau r"'ft/leeu.
Wulp. NUfMllius tJf'qvat/J.

Tapuit. 8_icol/J O""/JMlae.
Kuifleeuwerik, ÁkadtJ N'Ï8ttJt/J.
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TAFERE EL XI.
IIC DE DUINPANICEIC.

Boom pieper. A.ntllf" a,.OOretl6.
Grasmuseh. S!lZ"ia Mnerea.
Graauwe Klaauwier. La"i," coUtwio.
Paapje. SazicoZa ,.tlbetra.
Graaowe Kuikendier , CirCU6 cinera6ceM.

Kneutje. Fringilla Zinota.
Roodbont-Tapuit, Saxicola nbicola.
Sprinkhaan- Rietzanger, Calamoherpe loctUtella.
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AAN DEN KOND DER RIVIEREN.

Kluit. RecU,."i,.o6t,.a a"ocetta.
Rosse Grutto. Limo.a rufa.
Kleine bonte Strandlooper. Tril.ga ciftCltu ,.iJlOf'.
Dwe rgstern. Ste,.rw miJluta.
Vischarend. Pa"dicm ÀaliaëtlU.
Lepelaar. Platalea UtuC"Of'ocUa.
Groote Stern. Ste,.rw cantiaca.
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TA}'EREEL XIII .
.&.AN HKT ZI!ESTRAND.
(J~ DKI< ZUl" •. )

Kraai,

OlWtJW C1W0II6.

KleiDe Zeemeeuw, Larru

Catt"".

Scholekster, Ha_atopfu o,traleglU.
Mantelmeeuw, Laf'fU mari"...
Zilvermeeuw, LarIlIJ af'gentatlU.
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TAFEREEL XIV.
AAI' BIT Zl:E8TB&IfD.
(IR DaB WIUKL)

.J au van Gent, S"zo btUIIJtUJ.

Stormvogt'Itje. TIIoltUridrOfllIJ pelagieo.

Groote Zeeëend. AntU j.48CIJ.

Papegaai- Duiker, Mormotl j,.GtwcwJo.

Zwarte ZeeëeDd. A7ItU ni!Jf"IJ.

Alk. AlcIJ tordIJ.

ZeeareDd, HIJli/Jiltw IJlbiciUIJ.

Eidereend. A 7I1J1 molisnmIJ.

LIJrw mIJr''"'"

"".M~..~

Î
\

•

FraDjepoot. Pl&IJIIJroptU julicoM.,.

jwcu.

DricteeDige Strandlooper. Tri"gIJ Meltal'ÏlJ.

~~~

Strandplevier, Cl&/JTIJthifU cIJ7ItiIJliw.
Kleine .Jager. Leltri. pIJrtJsito.
Bonte Kraai,

Drieteenige Meenw , LMt16 tridGctyl.,.

COf'fI!U

corniz.

Sneeuwgors, Embwi:co ,.j"IJIi..
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TAFEREEL XV.
AAN DJ: STEENlIl HOOlD!!:".

Goodkievit. ValWllllU aquatarola.
Oeverpieper. Ántlt.lI' ob,clWtI8.

Zaagbekken.

Kanoet-Straodlo0l'er, Tringa can.t...

Steenlooper. SlrepsilM collarü.

Zeekoet. Uria troile.
Roodkcelige Zeeduiker • Colymb", 'lIPtentrioruJü.
Wilde Zwaan. C!lgrIfU mll8ÎctU.

MergtU _ga1UJer.
,erratM.
albell",.
Á1IaI

Paarse Strandloopcr. 7f-inga maritifll(J.

KuiCduikcr, Podicep. cor1OlItlU.
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Zeeëenden,
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clangula.
marila.
glaciali8.
Juligtda.
JmM.
ftigra.

'ruca.
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TAFEREEL XVI.
,OP 8CHOLLEVAARS·EILAND.

!aUcholvcr. Plalacrocoraz ca..-oo.
Roode Reiger. Ardea p"rpt'rea.
Slobbereend , Alias cl!lpeata.
Wilde Eend, Alias bO$c!aas.
Krakeend , A lIaB strepera.
Pijlstaart, Alias acvta.
Taling,

AlllU

N'ecca.

Lepelaar, Platalea leru:orodi4.
Kwak, Ardea IIgcticora.z.
BlaD nwe Reiger,

Ard~a

M1Iere/J.

Baardmaunetje, Pa..-VlI bitWmÎCV8.
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TAFEREEL XVII.
OP 8CBOLLEVAAIlI-IILJ.ND.

(.n....... wAT. . . ".)

Lepelaar. PlataktJ lftcoroditJ.
Reiger • .4.rcUtJ c&lIef'lItJ.
Wilde Eend • .4.fttU 6oIcitu.
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TAFEREEL XVIII.
OP DE KU8Y-ULANDEN.

Zilvermeeuw. Larus age7llatru.
Mantelmeeuw. Larus maritlus.
Kleine Zeemeeuw,

Laf'fU

ca .."".

G rooie Stern. Stertta calltiaca.
Vischdiefje. Sterlla hir,,"do.
Kleine Siern, Sterlla ...ill"ta.
Berg-Eend. AnlU tadortta.
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VERKLARING 'DER PLATEN.

VOGELS.

PLAAT
rig. 1, 2, 2a. Slechtvalk, Falco

COfIlfIIIIIIU:

1.
oad, jong en pool.

3. Giervalk, Falco 9!1f'Jalco: oad.

4-. Boomvalk, Falco lUbbuteo: oud.
5, 6. Smelleken, Falco aesaloll: oud maunetje en jong wijfje.
7, 8. Torènvalk, Falco ti..,,""culUil: oud mannetje en jong wijfje.
9, 10, 10a. Havik, .A.atllf' palumbariUil: oud wijfje, jong mannetje en poot.
11, 12, 12a. Sperwer, .A.stllf' "16118: oud mannetje, jong mannetje en poot.
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PLAAT 2.
fig. 1 en la. Arend. A.qvila f.uoa: ond en poot.

aa.

•

2. 3 en

•

4 en 4a. Vischareod, Pa,.dioft haliaëtu; ond eo poot.

•

6, 6

eD

Zeearend, Haliaëtul albiC'illa: oud. jong ei.poot.

6a. Graauwe Kaikendief, CWCfU

CintT/UCt'1I8:

mannetje

eD

wijfje

oud, poot.
•

7 en 8. Bruine KuikendieC, CWCfl3 rt4fu: ood mannetje en JODg wijfje.
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PLAAT 3.
Fig. I. 2 eD 28. Wespenuief. PerIlu IJpi"Of"II': maDnetje en wijrje oud. [loot.
S ... en 4a. Baizerd. Bllteo ".lgM'u: oud. witte verscheidenheid en poot.
•

5. Ruigpoot-Buizerd. B.teo lo.gopru: pool.
6 en 6&. Wonw. Mil"., regalia: oud en poot.

~.
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PLAArr 4.
Fig. 1 en 111. Ransuil, OtfUJ t;ulgcwi..: oud en poot.

2. Veldnil, OtVB lwacloyotV8: oud.
:i en 3a. Kerkuil, Slrix jlammea: ou.l en 1'00t.

•

4. BOBchuil, Striz aluco: oud.

6. Steennil, Strix fIOctua: oud.
6 en 6a. Sneeuwuil, Strix flyctea: oud en poot.

"

)

•

••

PLAAT 6.
Fig. 1 en 2. Zwarte Specht, PÎCU8 ",artiu: mInnetje en wijfje.
3. 4, 6. Groene Specht, Picu viridi.: mannetje, wijfje ea joag.
•

11, 7. Kleine groene Specht, Picu

•

8, 9, 10. Bonte Specht, Picw flUljOf': mannetje, wijfje en jong.

CIMfU:

mannetje en wijfje.

• 11. Middele bonte Specht. Picu fMtliu: oud.
• 12, 13 en 131. Kleine bonte

Specht,Picu.~:mannelje,wijfje

en poot.
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PLAA'f 6.
Fig. 1. 2 en 2&. Koekoek. C_l...

CMUWfI,I:

ond. jong en poot.

•

3 en 3a. Draaihals. I!JM: t0f'9"üÜJ: oud en poot.

•

'en 'a. Boeren-Zwaluw. Hir"ndo rll6tica: ond en poot.
I)

en 5a. Huia-Zwaluw. Hir"Mo vrlnca: ond en poot.

•

6. Oeverzwaluw. K_ndo "paria: oud.

•

7 en 7a. Gier-Zwaluw. C!JP$~l..

OfIttI:

ond en poot.

8 en 8a. Nachtzwalnw: COfIri"'Nlgttl eNropaetU: oad ea poot.

• 11 en 9a_ Winterkoning.

Troglod!Jt~,

europfJftl: oad en poot.

• 10 en 10a. Boomkraipertje. Certhia familiarit : oud ea poot.
• 11 ea 11a. Waterapreeuw. Cinclttl aqvatÎcttl: oad en poot.
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PLAAT 7.
lig. 1 en 2. Zwartkop, SylttiG atriccrpi.U4: mannetje en wijlje.
o

8 en 3a. Tllin8.oiter, SylfliCJ ltorttmri.: oud en poot.

o

41. Graamosch, SylffiCJ ei_ea: oud.

o

6. Fluiter, PA!JUo6CoptU ribilatN: ood.

6. Molenaartje , S!lWia C1Wt"lICa: oud.

o

.

7. Fitit, PA"UolcoptU trocAilvs: oud.
8. Tjif-tjaf, PA!}llo8cop1l8 ril/tU: oud.

o

11. Spotvogel, PA!Jllop"ente AypolCJu: oud.

• 10 en 10a. Groote Karekiet, CalCJmoAerpe ttWrlifUJ: oud en poot.
o

11. Bosch-Rietzanger. CalCJmoAerpe paltutril: oud.

o

12. Kleine Karekiet. CalCJfIWwpe tWII"di"acea: ond.

• 13. Rietzanger, CalCJmoAerpe pAragrlliti8: oud.
o

141. Spriukhaan-Rietzanger, CalamoAerpe loCtUtellCJ: oud.

• 15. Snor of Nachtegaal-Rietzanger, Calamoherpe ltUoillO;d.•.
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PLAAT 8.
l<'ig. 1 en la. Nachtegaal, wM,.ia. huM"ia.: oud en poot.
2,

a,

4. Blaauwbontje, wei"ia. nuica: mannetje, wijfje

1\11

jong.

5, 6. Roodborstje, wcinia ".beevw: oud en jong.
7, 8. Zwart Roodstaartje, wei..ïa. t4ytis: mannetje eu wijfje.
9, 10. Gekraagd Roodstaartje, Lusei,.ia. plloMiCfH'a: mannetje en wijfje.
11 , 12 en 12a. Tapuit, Sazieow _"tM: mannetje in zomer, in winter en poot.
13. Blonde Tapuit, Sazir.ola dapaûft4: oud .
• 14, 15. Paapje, Sazieola

"u~t"a:

mannetje en

"ij~e.

• 16. Roodb orst· Tapuit, Sa:eicow ""bieow: mannetje .
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PLAAT 9.

•

Fig. 1. Groote Pieper, A.lle-'u RidMdii.' ood.
2. Duiupieper, A.llehlU ,.w!e8Cell8.' ouJ.
3, 4. Oeverpieper. A. ..enIU ob,t'wrlU.' io zomer eo wioter.
5 eo 118. Gnupicper, A..thu, prate..n..' ood eD poot.
6 eo
•

(j8.

Boompieper, Allthu

Mbor61U.'

oud eo poot.

7, 8 eD 88. Witte Kwikstaart, Motacilla alba.' oud, joog eo poot.
9. 10 eo 108. Gele Kwikstaart. Moeacilla .ft{Jfla.' ood, ia zomer, ia wia·
ter eD poot.

• ll, 12. Groote gele Kwikataart , Motacilla lulphlWta.' ood ra joag.
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PLAAT 10.
Fig. 1, 2. Zwarte Lijster, 7Wrd.... _ _Ia .. mannetje en
•

S. Be8ijster, TfIf"dlU torqllat ...... oud.

o

4. Groots Lijster, T"f'd .... t>Îlci_...... olld.

wU~e.

5. Kram,vogel, TlIf'd .... pil/Jf'u .. olld.
8. Ziuglijster, 7Wrdll! mll.lictl.t .. oud.
o

7. Koperwiek, 7Wrd.., iliact/'" oud.
8, 9. Siberische Lijster, 7Wrd.... nbif'ÏctU .. oud en jong.
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PLAAT 11.
Fi~.

1 en la. GraaD"e Vliegenvanger. Mtucicapa gt'i,ola: ood en poot.
2. !I en 3a. Zwartgraaowe Vliegenvanger. MtUcicapa atricapil14: oud.
joog en poot.
40. Witgehalsde VIiegenYBoger. MIU/cicapa coUaril .. oud.
5 eo 6B. Pestvogel. Ampelil gtz.rN.la: ood.
6. Klapekster. La.iUl ercubitor .. oud.
7. Roodkoppige Klaaowier. La"itu 'f'tlfu: oud.
8. 9 en lIa. Graauwe Kluuwier. La"iuB collfwio: oud. jong en poot.
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PLAA'r 12.
Fig. I en la. Koolmeel, Par IU -major: oud

eD

poot.

2. Pimpel, Pr:vru. cowulelU: out!.

3. Zwarte Mees, PartU aler: oud.

4. Zwartkop-Mees, ParlU palIUtri. : oud.
5. KuiImees, P<Jf"fU cri.,{atu.: oud.
6, 7. Baardmannetje, Parus biarmiclU: mannetje en wijfje.
8, 9. Staartmees, Paru! caudatu.: oud tn jong.
• 10 en 10a. Boomklever, SiUa clUlria: oud en poot.
• 11, 12 en 12a. Goudhll4ntjc, Re!lulU8 crutat1U: mannetje, wUrje en poot.
• Ui, 14. Vuur·Goudhaantje, RegldlU i!l"icapiZw.: mannetje en wijrje.
• 15 en 15a. Bastaard-Nachtegaal, Äccentor mod"larU: oud en poot.
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PLAAT 13.
Fig. J. Raaf, Con.. COf"az: ond.
•

2. Kraai, COf'1)U8 COf"one: ood.
3. Bonte Kraai, COf"mu COf"lIiz: ond.

•

4, 5. Roek, COf"1)" ft'UgikgUII: 4. na de roijing, 5 met de ndereu Yin den
voorkop afgestoten.

•

6. Kerkkaaow, COf"1l!U fII011ed.llJ: ood.
7 eo 7•. Ekster, PiclJ I1l1f'Ïl1: ood co poot.
S. Vlaamscbe Gaai, (}tJ-rrIlWu gUmda-ritu: ood.

o

9. Notenkraker, NllCift'lIfJlJ caryocllllJ-Cttl: ood.
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PLAAT 14.
Pig. 1 en la. Scharrelaar, COf'CIeÏM gtWn.zo: oud eu poot.
•

11 en 28. I1svogel, Alcedo iIpido: oud en poot.

•

S, 4. en 4.b. Wielewaal, Orio'- gaUtJo: mannetje, wijfje en poot.
en 5a. Spreeuw, StIW,"", ""lgon.: ond en poot.

•

Ij

•

6, 7. Boaéapreeuw, St.,-,...

•

8 en 8a. Hop, UPIIJIG epop8: oud en poot.

r08eu:

oud mannetje en jong.
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PLANf 15.
Fig. 1. Graaowe Gors. E",beNZlJ ",iliari.J: ood.
2. 3 eo 3a. Geelgors. E",berizlJ citrineUa: mannetje. wijfje en poot.
•

4. Cirl-Gors. Emberiza cirZ.,: oud.

•

5. 6. Ortolaan. EmberizlI Twrtvl.aM: mannetje en wijfje.

•

7. 8. Rietgors. Emberi:a ,cAoenicl., : mannetje en wijfje.
6. Dwerggon, Emberiza pwiUa: ood.

• 10. 11 en lb. Sneeuwgors. EmberizCI Airalis: ond mannetje in zomer.
jong en poot.
• 12, 13 en 1311. IJ agora. E",beriza lapponielJ: ond mannetje in lomer.
joog en poot.
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PLAAT 16.
Fig. ] • 2. Muach, Friflgilla domutic/J: mannetje
3. RiDgmnsch, Fr1tsgilllJ
•

fIJOfIt/JlIIJ:

el!

wijfje.

ond.

40. Rotamuach, F";"'giUa pet,.01IÏ1J: ond.
5, 6. Groenliug. Fri"giUa clalorV: mannetje en wijfje.
7, 8 en 8a. V,ink, Fri1lgiUa CO/!kJN: mannetje, wijfje

el!

poot.

9, 10. Keep, FrirtgiUa mOIItifrirtgilla: mannetje in zomer en wijfje.
• 11, 12. Distelvink, Frirtgilla cardfl8li8: ond en jong.
• 13, 14. Sijsje, Fringilla spi,...: mannetje en wijfje.
• 15, 16. Barmsijsje, FrirtgiUa lilllJri/J: mannetje en wijfje.
• 17. 18. Kneutje, Frirtgilla clJlt1la.bina: mannetje en wijfje.
• 19. Fratertje, Fri1lgilla mOflti_: oud.
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PLAAT 17.
Fig. 1. 2. Appelvink • (JoccofhrfWIfe. wlgarÏ8.. oud mannetje en jong.
•

3. 4. Goudvink. Pyrrhtda flUlgari8 .. mannetje eu wijfje.

•

1).

•

7. 8. 9. Kruisbek. Lozia cUf"flwonra .. oud mannetje. mannetje in over-

6. Groole Kroisbek. Lozia pityopnttactU .. mannetje en wijfje.

gang en joug.
• 10. eu lOl. Leeuwerik. A.lauda arfleW .. oud en poot.
• 11. Boom-Leeuwerik. A.lauda arhorea: oud.
• 12. Kuif-Leeuwerik. AkJuda cristala: ond.
• 13. Berg-Leeuwerik • .dlauda alpe.tri8: oud.
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PLAAT 18.
Fjg. 1.

Patrijs, Pet'diz c111et'ea: oud.

•

2, S en 3&. Kwartel, Perdiz cot.,,"~: mannetje in zomer. en poot.

•

4.. 5 en 5a. Korhoen. Tet,.ao

tetm: mannetje. wijfje en poot.

•

6. Boscbduif, Col_ba paltlmlnu: oud.

•

7. Kleine B09chdaif, Col.mba oefla8: oud.

•

8. Tortelduif. Col.mba pal.mblf8: oad en poot.
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PLAAT 19.
:Fig. 1, 2. Blaanwe Reiger, Áràell

ciJler~/J:

ond en jong.

S, 4.. Roode Reiger, Árde/J p1WpfW8/J: ond en jong.
w

6. Kleine Zilverreiger, Áràe/J g/Jrz8tt/J: oud, iu somer.

•

6. Groote Zilverreiger, Áràe/J alh/J: oud.

•

7. Ralreiger, Áràell raUoi.àe" ond.
8, 9. Kwak, Áràe/J .yctkor/JZ: oud en joug.

• 10. Roerdomp, Áràell lteUIJf'ia: ow!.
• 11, 12 en 121. Wondaapje, Áràe/J .Ï1HIt/J: ond mannetje. jong en poot.
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PLAAT 20.
Fig. 1. Lepelaar. Platalea leucorodia: oud.
•

2. Ibis. Ibis falcineUu: ond.

a

en 3a. OoijevaBr. Oiconia alba: ond en poot.

•

40. Zwarte Ooijevaar. Ciconia lIigra: oud.

•

6. 7. Kleine Trap. Otis tetr=: oud mannetje en wijfje.

•

9 en 9a. Renvogel • Cllrsorivs isabeUinw: oud en poot.

5. Groole Trap. Otis t(J/f'tUs: oud mannetje.

S en Sa. Asiatiscbe Kraagtrap • Otj, M/U'queni: ond en poot.
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PLAAT 16.
Fig. ]. 2. Mn8ch. Frillgilla oonteatica,' mannetje en wijfje.
•

S. Ringmnach, Frittgilla mOfltlJll<l,' ond.

•

40. Rotsmnsch. Fn"gilla petrOflÏtJ,' ond.
5, 6. Groenling, Frillgilla clalorU,' mannetje en wijfje.
7, 8 en 8a. V!nk, Fringilla coeleb, " mannetje, wijfje en poot.
9, 10. Keep, Fringilla mOfltifrillgilla,' mannetje in zomer en wijfje.

• 11, 12. Distelvink, Frillgilla CM'dlltlli8,' ond en jong.
" 13, 140. Sijsje, Frillgilla spiMU,' mannetje en wijfje.
• 1ij,

]

6. Barmsijsje, Fringilla lilllJf'ÏtJ,' mannetje en wijfje.

• ] 7, ]8. Knentje, Fringilla c_bi..a,' mannetje en wijfje.
• 19. Fratertje, Fringilla fIIOIIti_,' ond.
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PLAAT 17.
}'jg. 1, 2. Appelvink , CoccothratUteB ouZgaNs: oud mannetje en jong.
•

3, 40. Goudvink, Pyrrhvla flulgaris: mannetje en wijfje.

•

5, 6. Gruote Kruisbek,

•

7, 8, 9. Kruisbek,

Lom pityopnttlJC1U: mannetje en wijfje.
Lom clWf1iroltra: oud mannetje, mannetje in

gang en jong.
• 10, en 1011. Leeuwerik, Alauda artle1l8ÏB: oad en poot.
• 11. Boom-Leeuwerik, Alawda arborlla: oud.
• 12. Kuif-Leenwerik, A.lauda cMstata: oad.
• 13. Berg-Leenwerik, .&.lauda alpllltru: ond.

over·
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PLAAT 18.
Fig. 1. Patrijs, Perdiz ei_ea,' oud.
•

2, 8 en 38. Kwartel, Perdiz cot.,.,.iz: mannetje in zomer, en poot.

•

4., 5 en 6a. Korboen , Tetrao tetriz,' mannetje, wijGe en poot.

•

6. BOBcbduif, Ool_ba palumbU8,' oud.
7. Kleine Boscbdnif, Oolumba oe1J(U,' ood.

•

8. Tortelduif, Col_ba paltunbU8,' oud eD poot.
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PLAAT 19.
Ärde~ ciNr"~:

oud eu JODg.

A.rde~ p1'f'pfW1!~:

oud eu JODg.

Pig. I, 2. Blaauwe Reiger,
•
•

8, 4. Roode Reiger,

6. Kleine Zilverreiger,

A.rde~ 9Mzlltt~:

6. Groot!! Zilverreiger,

A.rde~ alh~:

oud, iu lomer.

oud.

•

7. Ralreiger,

A.rde~

raUoitlu: oud.

•

8, 9. Kwak,

Ärde~

*!Icticoraz: oud eD jong.

• 10. Roerdomp,

Ärde~ 8t~UtH'Î6:

• 11, 12 eu 12a. Woudaapje,

oud.

Ärde~ fIIimIt~:

ond mannetje, jong en poot.
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PLAAT 20.
Fig. 1. Lepelaar. Plataka ZetICOf"odÜJ: oud.
•

2. Ibis. Ibis falcineUfIIJ: oud.

a
•

en 3a. 00 Üevaar. CiconÜJ alha: ond en pooL

40. Zwarte Ooijevaar. CiconÜJ nigra: oud.
5. Groote Trap.

mis

6. 7. Kleine Trap.

tl1.f'da: oud mannetje.

mis

tetraz: oud mannetje en wijfje.

S en 8a. Asiatiscbe Kraagtrap • OtÏ8 M/k"qveni: oad ea poot.
S ea 9a. ReDvogel • CursorifIIJ Ï8abelli",": ond en poot.

•

•
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PLAAT 21.
Fig. 1 en la. Griel, OedÏCll6wl", Cf'tpitmu: oud eu poot.
2, 3. Goud-Plevier, CAartulri", pltWiali. of _rat",: in lomer en winIer.
•

4. Morinel-Plevier, CAaradri", moNMu...: oud.
5, 6. Bout bek-Plevier , CAaradri", laiatictlla: oud en jong.

•

7, 8. Strandplevier, Claaroori.. ctJlltiaJHl8: oud en jong.
9 en 9a. Kleine Plevier, Claaradri.. •

illOt':

olld ell poot.

10. Kievit, VatltlUtUI crUtat.. : oud.
11, 12 en 12a. Goud-Kievit, VaMUu 'IJaatMOla: ond. jong en poot.
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PLAAT 22.
Fig. 1, 2 en 2a. Sleenlooper, 8trtlpnla8 collMV: oud in zomer, jong en pool.
3 en 3a. Scholekster, Hamaal&ptU oltrakfl1l8: oud en poot.
•

40 en 40&. Houtsnip, 8colopaz rvdicvla: oud en poot.
5. Poelsnip, Scolop= major: oud.
6 eu 6a. Watenni p, Scolopa:r: galliMfJo: oud en poot.

•

7. Bokje, 8colop= gallillVla .. oud.

•

8. Wulp, Nvmeniu arquata: oud.

•

IJ eu lIa. Regenwulp, Numenitu pbae&ptU .. oud en poot.

• 10. Dunbek.Wulp, Nu"",,"tu

t~onN:

oud.
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PLAAT 28.
rig. I, Sl. Grutto, Li.. OIG M!JOCepltala: in lomer en winter.

•

3, 4. Boue GrllUo, .IM.o.ta NI/ta: in lOmer en winter.

•

6, 6, 7, 8 en 8B. KempbBBn,

7Mwsta

JW-~:

ond mBnnetje in lomer,

in winter. jong minnetje, oud wij~e en poot.
•

11, 10 en lOa. Franjepoot • P1IJl4rDpfll
ter en poot.

/wrwtu:

ond in lomer, in win-
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PLAA'r 24.
Pig. 1. 2. Kannt·Strandlooper. 7MIIg/J c/J•• t ... oud. in zomer en winter.
3 ••. Paarsche Strandlooper. 7Mng/J mtlrititft/J: in zomer en winter.
6. 6. Krombek·Str8ndlooper. Trillg/J ••btJf"q1llJt/J: in zomer en winter.
7. 8 en 8a. Kleine Strandlooper. Tring/J mi ...t/J: in zomer. winter en poot.
9. Kleinste Strandlooper. Tring/J Temminckii: in zomer .
• 10. 11. Bonte Strandlooper • 7MIIg/J cincl.. : in zomer en winter.
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PLAA'f 25.
l"ig. 1 en la. Drieteenige Strandlooper. 7MIIg(J Gf'tllMÏa: in lOmer. en poot.
2 en 2a. Oeverlooper. Actitü A!JPolMM:o• .' oud en poot.
•

8, 4. Zwarte Ruiter, Tota..... /fUCtU.' in lomer en winter.
11. Groenpootige Ruiter. Tata,"" glottü.' oud.
6. 7. Tureluur. Tota"., glotm.' in zomer en winter.
8. Witgatje, Tota ... oclwop.. .' oud.
9. Boschruiter • Tata..... gweokJ.' oud.

• 10 en 1Oa. Kluit. BIIClIMIiro,tra tJfJocdta.' oud en poot.
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PLAAT 26.
Fig. 1 en la. Meerkoet. FtdÎca aJra: oud en poot.
•

3. Porseleiuhoentje. GaUiMla porzalta: oud.
4, 6. Kleinste Waterhoen, GallÛHIla Baillolti: ond en jong.

•

6, 7, 8. KwIrtclkoning, Crez pratertai.t: oud. jong en nestkleed.
g. Watterral, Rall1l. IlijfUItiCtU: oud.

• 10 en 101. Kraan, Gru cirterea: oud en poot.

11 en 12. Papegaaiduiker, Morf1l()fl fraterctda: ond en jong.
• 13. 140. Alk, Aka torda: ond en jong.
• 16 en 15a. Kleine Alk. Aka alk: ond en poot.
• 16. Zeekoet. Uria troile: ond.
• 17. Bastaard.Zeekoet. Uria troil6 letccoplatlaakto. .. oud.

U ... ~'"Ii , ' " ,,'n, l. ~". ri.llill"h, "hl"'-"I"'" ,\.\ 1""'~''''' ' t.:. (; 10."11",, •. "",1 ,." I·'···, .; " , "•. ~ 1"'· 11"""" "!l.1 .I"":i ,." !" " ,~\, .,. ,j
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PLAAT 27.
Pig.1. IJsdoiker. Colymbu gZaciGli8: ood.
•

2. Parelduiker. Col!Jm1Jtu Mclieu: ood.

•

8. 4. en 4e. Roodhalzige Zeeduiker • Colymbtu .epterUriotuüi8: oud. jong

en poot.
•

6. Foot. POdieep8 cri&t/llu: ood.
6. RoodbaIaruut. Podiel1P' ,.ubricoUi8: oud.

•

7. Koifduiker, Podicep, co""utu: oud.
8. 9. Geoorde Fuot. Podi",!" /Iuntu: ood en jODg.

• 10. 11. 12 en 12a. Dod..n. Podieep. mi_: oud. jODg. zoer jo Dg eD poot.

f"I.• ,,; I\,,~ :;1 ... ,~I" . ,,,,,I

~.",,;

" " I ''''' ' ...."1 .1 \1 ,•.• ",. ! " ,"]',' " ", ... .01",. ",.1 .1" ":' ,." .""" .' . I'",!!, · I'" ··nA'." '" ",,':
Ol. ""ol i: !I 1'", \ ."''''''' . ,,,,<i ,'n .i ·. n~ \11. 11 I~. I~" 1'",1 wil",,'. " 'hl j",,:~ t.O" '"
.. ",.

1'",\ """" ,,,

".1',., ,."."h ..tI,~ . ",,,\
, - ,-

I"''''

PLAAT 28.
Fig. 1 en Ia. Wilde Gans • . ( _ citaw... : oud en poot.
•

2. Rietgans, .("''"' ,eget_: ood.
S. 4. Kolgaos. A _ alhifro",: oud en jong.

•

5. Brandgans • .("'" kNCOJUÎ': oud.

•

6. Rotgani • A _ bernicla.. oud.

•

7. Roodhalsgaus • . ( _ rtljkoUu: ood.

•

8. 9. Zwaan. C!l9'"" olcr: ood en jong.

• 10. 11. Kleine Zwaan. C!l9fW.!I mitww .. maunetje en wijfje.
• 12. Wilde Zwaan. C!l9'''" fII"nCU8: oud.
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PLAAT 29.
Fig. I, 2. Wilde Eend, AItG8 bo,eMu: mannetje in het prachtkleed en wijfje.
3, 4t en 411. Slobbereend , A1IIJ8 clypeaLa: mannetje in het prachtkleed,
wijfje en poot.
Ij,

6. Wintertaling, AItG8 creeefJ: mannetje in het prachtkleed en wijrje.

7, 8. Zomertaling, AItG8 q"ef'quechUJ: mannetje in bet prachtkleed en wijfje.
9. Krakeend, AItG8 tdrt!pef'fJ: ond mannetje.
• 10, 11. Smient, .d.fUU petl6lope: mannetl" in het prachtkleed en wijfje.
• 12, 13. Pijlstaart, AItG8 a.cvta: mannetje in het prachtkleed en wijfje.
• 14, 15. Bergeend, AIIfJa tadorfla: mannetje in het prachtkleed en wijfje.
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PLAAT 30.
F'ig. 1, 2. Eider.Eend, Á,"" flWUiuima: mannetje in het prachtkleed en wijfje.
•

3, 4, en 4a. GrooteZeeëend, Á'""fUCG: mannetje in het prachtkleed,wijfje

•

1),

•

7, 8. Brileend,

•

9, 10. Kuifeend,

en poot.
6. Zwarte Zeeëcnd,
ÁItG8

ÁfWU

Cla."!JMla.: idem.

ÁfWU

• 11, 12. Krooneend,

fligrG: mannetje in het prachtkleed en wijfje.

fwligMla.: idem.

Á,""

r •.ftIt4: idem.
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PLAAT 31.
Fig. 1, 2. IJ.eend, Áft48 cl4"Df'14: mannetje in bet prachtkleed en wijfje.
•

8, 4.. Toppereend, .tfUU mM"ÏllJ: idem.
6. Tareleend • .t1kU fm1la: idem.

•

1).

•

7, 8. Witoog· Eend , .truu

•

9. Groote Zaagbek. Mer!JfU -9~-: mannetje in het pracbtkleed.

~oc~:

idem.

• 10, 11, en lla. Middelste Zaagbek, MerUII8 "'"CJtor: mannetje in bet prachtkleed. wijfje en poot.

• 12, 13. Nonnetje, Mllf"91U olbeu..: mannetje in bet prachtkleed en wijfje.
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PLAAT 32.
Fig. I, S eD 21. Jan van GeDt, S.lG bIJ.UClIIIG: ood, jong en poot.

• 8," en 4.&. Aal8cholver, PlkJlacrocurCI:P caroo: iD het lomer· en winter·
kleed. en poot.

•

IS. Geknifde Aalscholver, PAalCICfoocurCI:P

gr'tJCllUu:

iD het zomerkleed.

ti

\ }J \ \

, ,,, /'j" /,,' '''''''''''' "'" I,,, ", ""'''''', "",','" "" /"""

" "/',,,, "'"" """ "'''''

PLAAT 33.
Fig.I. Noordscbe Stormvogel, Procellario glacialu .' ond.
•

2 en 2a. StormvogeJtje. ThalcusidrOflla pelagica .' oud

~

poot.

3. Vaal StormvogcJtje, Thal<uridroma LetM:laii.' ond.
•

4. Noordsche Pijl.Stormvogel, PuJli"v.8 Mcticu.' oud.
i).

6,7. Middelste Jager. Lestri8 pomar'''IU.' oud, Iwarte vencbeideDheid eu jong.

•

8. Kleinste Jager, Le,trÎ& CeplalU.' ond.
9 en 9a. Groote Jager, Le,/ru

catarr(ICt~,.'

oud en poot.
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PLAAT 34.
Fig. 1. Zilvermeeuw. Lew..
•

ewg~,.ta.tlU

.. oud.

2. Kleine Mantelmeeuw, UwIU ftuc .... poot.

a,

4.. Kleine Zeemeeuw, Laf'1U ca".... oud en jong.

5, 6 6n 6a. Drieteenige Meeu" .. L(Jf'1U tf'idoctyllU: oud in den lomer,
jong en poot.
\

7, 8. Kapmeeuw, Lew," f'idibtlttdlU .. olld iu den lomer en winter.
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PLAAT 35.
Fig. I, 2. Vischdiefje, Sterrw Àwvnd6: oud, in den zomer eu jong.
3 eo 3a. Kleine Stern, Sterna min"ta: oud in deo zomer en poot.
•

4. Oroote Stern, Sterna cantiaca, oud io deo zomer.
5 en 5a. Reus-Stero, Sterna calpia: oud io den zomer en poot.
6 en 6a. Lach-Stern, Sterna a"9lica: idem.
7, 8 en 8a. Z.... arte Stern, SterM "iura: oud io den zomer, joog en poot.
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