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dat er een sterke voedingstroom naar dat onder
aardsche deel plaats heeft en dat de melksapstroom 
hier als transportmiddel optreedt. 

Tegen den winter sterven alle bovenaardsche deelen 
van de Heggewinde af en overal waar zoo'n naar-
ondër-kruiper in den grond gedrongen is zie je dan 
nog een klein rattestaartje naar buiten uitsteken. 
Elk zoo'n rattestaartje beteekend een dikke, rijk 
verfekte, goed gevoede onderaardsche stengel, waar
uit het volgend jaar tal van nieuwe Heggewinde-
planten kunnen opschieten. 

In aardappelvelden, grasvelden en op de zeedijken 

vertoonen die najaarsloten zich ook. Daar ze niet 
hangen kunnen, vergenoegen ze zich met lijnrecht 
over den grond voort te schieten totdat 't hun lust 
in den grond te kruipen. Op de groote granietblokken 
van de Zuiderzeedij ken is dat weer allerkeurigst te 
zien. Ge moet daar ook eens bepaald naar gaan 
kijken en vooral ook eens nagaan hoe de groeipunt 
aan zijn doordringvermogen komt, want hij is lang 
zoo spits en hard en scherp niet als die van andere 
ondergrondkruipers zooals Kweek en Zandzegge. En 
wie weet hoeveel andere nieuwtjes ge nog erbij 
zult opdoen. JAC. P. THIJSSE, 

De Ornis van Doorn. 
{Vervolg van bh. 74,) 

30. Certhia famüiaris L, Boomkruiper. Zeer gewone 
vogel, het geheele jaar door aanwezig. Of de 
subspecies brachydactyla hier of op andere plaatsen 
in Nederland voorkomt, heb ik tot dusverre niet 
kunnen vaststellen. 

31. Sitta caesia. Wolf. Boomklever. Zeer gewone 
standvogel. Leeft het meest op hooge beuken; 
komt ook op den grond om voedsel te zoeken, 

32. Parus major L. Koolmees. Zeer gewone stand-
vogel. 

33. Parus coeruleus L. Pimpel. Als bij N». 32. 
Dezer dagen nam ik een J1 waar 't welk van 
een vliertak in mijn tuin groote lappen bast 
afscheurde om daaronder naar kleine insecten
larven of eieren te zoeken. Bij onderzoek bleek 
mij de tak over eene lengte van ongeveer 
50 cM. bijna geheel van den bast te zijn ontdaan. 

34. Parus ater L, Zwarte mees. Algemeen, in 
sommige winters zeer talrijk. Ik zag deze 
meezen soms in de paarden mest op den straat
weg naar voedsel zoeken. Of, behalve de typische 
ater, eenige andere vorm hier voorkomt is mij 
niet gebleken. 

35. Parus palustris L. Zwartkopmees. Houdt zich 
niet zoo streng als de vorige soort .ian het 
verblijf op naaldhout en is minder algemeen. 
Het materiaal waarover ik beschik, is niet vol
doend om uit te maken of zich hier ook andere 
vormen dan de gewone vertoonen. 

36. Lophophanes cristatus (L.) Kuifmees. Algemeen 
in het naaldhout, waar soms troepjes bijeen 
zijn, meest in gezelschap van P. ater. 

37. Aegithalus caudatus (L.) Witkop-staartmees. 
Zeldzaam. Het nestelen van althans één paar 
werd door mij in het voorjaar 1001 geconsta
teerd. Op 3 Febr. 1902 zag ik één exemplaar 
in gezelschap van twee Koolmeezen. 

38. Aegithalus caudatus vagans {Leach) = Acredula 
rosea (Blyth), Gevlekte staartmees. Broedt niet 
dan in zeer enkele paren; in het najaar zoowel 
als in de vroege lente worden soms kleine 
gezelschappen zwervende aangetroffen. De staart-

Kaal veld; broedplaats van tapuiten en duinpiopers, 

meezen zijn hier veel minder talrijk dan in 
Holland. 

39. Begulus regulus (L.) Goudhaantje, Algemeen in 
het naaldhout, veelal in gezelschap van kuif-
en zwarte meezen. Broedvogel. 
Ik bezit een jong cT van 3 Juli 1896 op welks 
groenachtig grijzen kop geen spoor van zwarte 
en oranjegele lengtestrepen zichtbaar is. In dit 
stadium gelijkt de vogel zeer sterk, tot verwis
seling toe, op den jongen vogel van Phyllo-
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scopus superciliosus (Gmel). Het vuurgoudhaantje 
heb ik hier nog nimmer gezien. 

40. Anorthura troglodytes (L.) Winterkoning. Zeer 
gewone verschijning ook in de bosschen op de 
hooge heide, waar geenerlei slooten aanwezig zijn, 

41. Tharraleus modtdaris (L.) Bastaardnachtegaal. 
Gewone broedvogel; blijft des winters in enkele 
voorwerpen over; is een van de allereerste 
voorjaarszangers. 

42. Sylvia sylvia (L.) Grasmusch. Talrijke zomer-
vogel, die overal broedt. Trekt bij nacht. Aan
komst gemiddeld half April. (9 Apr. '97, 16 
Apr. '98, 18 Apr. '99, 22 Apr.'00, 12 Apr,'01.) 
Sylvia curruca (L.) Braamsluiper. Ongetwijfeld 
komt deze soort hier voor, maar omtrent hare 
verschijning ontbreken mij gegevens zoodat ik 
haar niet onder een afzonderlijk nummer durf 
opnemen. Ik zelf heb dit vogeltje hier nog 
nooit gezien of gehoord, 

43. Sylvia atricapiUa (L.) Zwartkop. Niet zeldzaam 
doch veel minder talrijk dan de overige Sylvia's. 
Broedvogel in parken en tuinen. Trekt 's nachts, 
Aankomst laatst van April (25 Apr. '97, 28 
Apr. '98, 21 Apr. '99, 2 Mei '00, 20 Apr, '01), 
Deze soort zingt nog laat in 't jaar (13 Sept. 
'99, 16 Sept, '01) en trekt vrij laat door (18 Oct, 
'96 en 14 Oct. '01 een cT in mijn tuin gezien), 
zelfs laat in November, 't geen o. a. bewezen 
wordt door de vangst op 26 Nov. 1900 van 
een oud c? op Texel. 
19 Juli 1897 zag ik in mijn tuin vier jonge, 
bijna volwassen zwartkoppen naast elkaar op 
een tak zitten, waar de ouders ze met de reeds 
aardig rood gekleurde bessen van Sorbus aucu-
paria voederden. 

44. Sylvia simplex Lath. Tuintluiter. Zeer algemeene 
zomervogel, die 's nachts tot ons komt. Aan
komst gemiddeld eerste dagen van Mei (3 Mei 
'97, 3 Mei '98, 4 Mei '99, 1 Mei '00, 29 Apr. '01). 
Broedt overal behalve op de heide en in 't naald
hout; vertrekt eerder dan de overige Sylvia's. 

45. Phylloscopus sïbilator (Bechst.) Fluiter, Vrij alge
meen in hoog loofhout; trekt 's nachts en is 
in aantal eenigzins vermeerderd. Aankomst 
gemiddeld einde April (27 Apr. '99, 2 Mei '00, 
27 Apr. '01), Vertrekt zeer vroeg in den nazomer, 

46. Phylloscopus trochilus (L,) Fitis, Zeer algemeene, 
overal te vinden broedvogel, 't meest waar 
berken staan. Aankomst ('s nachts) over het 
algemeen later dan in de Hollandsche kuststreek, 
waar die door mij (te Lisse) steeds werd waar
genomen tusschen 31 Maart en 8 April, terwijl 
zij slechts in één jaar (1891) zich tot 16 April 
liet wachten. Te Doorn noteerde ik als eerste 
aankomst 9 Apr. '97, 11 Apr, '98, 11 Apr.'90, 
19 Apr. '00, 11 Apr, '01, Trekt nog tamelijk 

laat in 't jaar door, en zingt in September, 
hoewel eenigzins onduidelijk (4 Sept, '98). De 
jongen die begin Juli bijna volwassen zijn, zijn 
op de onderdeelen veel geler dan de oude vogels. 

47. Phylloscopus rufus (Bechst.) Tjiftjaf. Minder 
talrijk dan de Fitis. Aankomst vroeger dan 
van deze (26 Maart '97, 30 Maart '98, 29 Maart 
'99, 12 Apr, '00 (!), 3 Apr. '01), Te Lisse kwam 
dit vogeltje veel vroeger, nooit na 18 Maart, 
en meestal eerder aan. 
Gelijk uit mijne data blijkt, zijn alle Phyllo-. 
scopus-sooxien in 1900 zeer laat aangekomen. 

Struikheide; woonplaats van leeuwerikken. 

De Tjiftjaf blijft langer bij ons dan zijne ver
wanten, komt 't eerst aan en vertrekt 't laatst, 
Vrij laat in 't najaar verneemt men nog zijn 
zang (23 Sept. 1900 Leersum, 1 en 4 Oct. 1901 
Doorn). 

48 Hypolais hypolais (L.) Spotvogel, Komt in uiterst 
kleinen getale hier ongeveer half Mei eerst aan 
(16 Mei '96, 18 Mei '97, 19|Mei '98, 23 Mei '99 (!), 
1900 niet waargenomen.) In 1901 hoorde ik 
den spotvogel voor 't eerst op 7 Juni! Daar ik 
de vorige dagen afwezig was, kan hij echter 
ook vroeger verschenen zijn, 

40, Acrocephalus turdoides (Mey.) Karekiet. Heeft 
hier enkele jaren gebroed aan twee zeer kleine 
plasjes die in de gansche omgeving de eenige 
geschikte plaatsen voor dezen vogel zijn. Zie 
daarover mijn artikel in Deel V, bldz. 52. s 

50. Acrocephalus streperus (V.) Kleine Karekiet. 
Hetzelfde als bij N». 49. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen deze beide soorten 
hier verdwijnen, niet tengevolge van uitroeiing, 
maar omdat bedoelde plasjes gedempt worden. 
Men is althans op dit oogenblik daarmede bezig 
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aan het grootste en fraaiste der beide water
kommetjes, waarmede weer een mooi stukje 
natuur vernield wordt. 

51. Acrocephalus palustris {Bechst.) Boschrietzanger. 
In den zomer van 1896 en van 1901 hoorde 
ik het gezang van dezen vogel in het griend 
en neem daarom als waarschijnlijk aan, dat hij 
daar broedde. Een nest heb ik evenwel niet 
gevonden. Daar de griendcultuur hier meer en 
meer ingekrompen wordt, zal ook deze vogel 
voor de Doornsche fauna wel spoedig tot het 
verledene behooren. 

52. Meruia meruia (L.) Zwarte lijster. Zeer gewone 
broedvogel. In de meeste gevallen worden de 
nesten, die zeer in 't oog vallen, door kwa
jongens verstoord, en men ziet in den zomer 
maar weinig uitgevlogen jongen. Toch vermin
dert^ het aantal dezer lijsters hier niet. Enkelen 
overwinteren, ook wijfjes. De najaarstrek der 
soort is in deze streek onbeduidend. Op 
30 October 1897 zag ik een exemplaar eten 
van de bessen aan de wilde wingerd aan 
mijn huis. 

53. Mercula torquata (L.) Den 7den Mei op de heide 
alhier langs een boschje van opgaande beuken 
wandelend, werd mijn aandacht getrokken door 
een mij van vroeger uit Holland welbekend, 
niet zeer melodieus geluid. Het was dat van 
de beflijster; spoedig zag ik een exemplaar en 
weldra een tweede; beide waren wijfjes. De 
beflijster, die in de laatste dagen van April en 
begin Mei door Nederland trekt, hoewel niet 
in grooten getale, had ik hier bij Doorn nog 
nimmer waargenomen, ook niet in den herfst, 
Zij kan dus als een nieuwe soort aan mijne 
„Ornis van Doorn" worden toegevoegd. 

51, Tiirdus musicus L. Zanglijster. Deze lijsters 
waarvan kan getuigd worden dat zij in aantal 
toenemen, komen hier gemiddeld omstreeks de 
tweede helft van Februari aan, (0 Maart '97, 
14 Febr. '98, 15 Febr. '99, 24 Febr. '00, 
3 Maart '01) en zouden zich stellig nog meer 
vermeerderen wanneer niet dezelfde oorzaak 
die ik bij de zwarte lijster opnoemde deze ver
meerdering tegenwerkte. Van een lijstertrek in 
October valt hier niet veel waar te nemen en 
lijstervangst wordt hier dan ook niet uitgeoefend. 

55. Tardus pilaris. L, Kramsvogel. Komt eerst in 
het late najaar en in den winter, somtijds in 
Januari, in zeer groote gezelschappen voor, 
maar verblijft hier nooit lang. In het voorjaar 
ziet men soms enkele exemplaren op weilanden 
of trekkende vluchten. 20 April en 1 Mei 1899 
zag ik telkens één laten doortrekker op de heide. 

56. Tiirdus iliacus L. Koperwiek. Trekt in het na
jaar in kleine troepen door, maar nooit zeer 

talrijk zooals in de Hollandsche kuststreek. Ook 
in het voorjaar ziet men enkele vluchtjes in 
N.-O.-richting voorbijvliegen. Overwintering zoo
als in Holland, heb ik hier nooit kunnen con-
stateeren. 

57. Daulias luscinia (L) Nachtegaal, Gewone maar 
niet zeer talrijke broedvogel; t rek t ' s nachts; 
houdt zich zoowel in jonge dennenbosschen op 
de heide als in akkermaalshout en op buiten
plaatsen op. Door het groot aantal rondzwer
vende, vogelmoordende katten komt er van de 
meeste broedsels niet veel terecht. Tijd van aan
komst 23 a 24 April (25 Apr. '97, 21 Apr. '98, 
24 Apr. '99, 24 Apr. '00, 23 Apr. '01). 

58. Erithacus rubecula (L,) Roodborst. Algemeene 
broedvogel; aangezien enkele den winter over
blijven, is het niet wel mogelijk den tijd van 
eerste aankomst in 't voorjaar na te gaan. 

59. Ruticilla phoenicura (L.) Gekraagde roodstaart. 
Des nachts reizende en ongeveer half April 
aankomende (15 Apr, '97, 14 Apr. '98, 6 Apr, 
'99, 26 Apr, '00, 19 Apr. '01). Evenals de 
I'hylloscopus-soorten in 1900 zeer laat. Broedt 
in kleinen getale. 

60. Buticilla titys (Scop.) Zwarte roodstaart. Met dit 
vogeltje, dat in mijn vorige woonplaats niet 
voorkwam, maakte ik het eerst hier kennis. 
liet trekt bij nacht on houdt zich op bij ge
bouwen in het dorp waar het in 2 a 3 paren 
broedt. Aangezien juist in dien broedtijd de 
schoonmaak en het schilderwerk aan huizen 
plegen plaats te vinden, wordt het eerste nest 
veelal verstoord. Later in het jaar heb ik wel 
uitgevlogen jongen gezien. Dit vogeltje komt 
in de allereerste dagen van April hier aan. (8 
Apr. '98, 4 Apr. '99, 4 Apr. 00, 5 Apr. '01) en 
houdt zich steeds op in de toppen van boomen 
in het dorp en op de daken der huizen en 
schuren. Vertrekt laat in het jaar en zingt tot 
zijn vertrek steeds door (3 Oct. 1901). Soms 
dragen de mannetjes nog bij aankomst in April 
het grijze kleed der jeugd dat van dat der wijf
jes op eeu afstand niet te onderscheiden is. 

61. Saxicola oenanthe (L.) Tapuit. Nachttrekker en 
broedvogel op de heide, waar de soort echter, 
evenals ik opgaf voor den duinpieper, zeldzamer 
wordt door den aanplant van dennenbosch. 
Broedt bij voorkeur op zeer kale plaatsen waar 
oud dennenbosch is gekapt en de stompen zijn 
blijven staan, op welke stompen de vogels zich 
gaarne nederzetten om den omtrek te overzien. 
Op dergelijke plaatsen vond ik het nest in oude 
verlaten konijnenholen. Aankomst in April, 
maar ongeregeld (6 Apr. '97, 20 Apr. '98, 18 
Apr. '99, 23 Apr. '00, 7 Apr. 01). Dus evenals 
vele soorten in 1900 buitengewoon laat, 
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62, Pratincola rubetra (L,) Paapje, Van deze heb ik 
slechts tweemaal, m Juni 1896 en 28 April 
1899 een (mannelijk) voorwerp gezien. 

63, Pratincola rubicola (L,) Roodborsttapuit. Zeer 
gewone broedvogel in jonge, dicht met struik
heide begroeide dennenbosschen op de heide. 
Houdt zich steeds op de toppen der boompjes 
op en is zeer schuw. Komt vrij vroeg aan 
(16 Maart '97, 29 Maart '98, 10 Maart '99, 28 
Febr. '00, 23 Maart '01). De zeer vroege datum 
van 1900 (in tegenstelling met vele andere 
vogels) betrof een doortrekkend paar, 5 en ?, in 
elzen aan den straatweg gezien. 

De roodborsttapuit blijft tot laat in het jaar; 
7 November 1898 zag men nog enkele exem
plaren op de heide; overwintert niet. 

64, Muscicapa gruola L. Grauwe vliegenvanger. Een 
van de gewoonste insectenetende broed vogels, 
overal te vinden; trekt 's nachts; aankomst 
einde April of begin Mei, (28 Apr. '97, 3 Mei 
'98, 12 Mei '99, 4 Mei '00, 23 Apr, '01), Een 
paar broedt jaarlijks in den wingerd aan mijn 
huis. Twee jaar geleden werd, na het broeden, 
dit nest plotseling door de ouden verlaten, en 
toen ik het in 't najaar liet wegnemen, bleek 
het drie nog zeer kleine, geheel verdroogde 
jongen te bevatten. De oorzaak van dit ongeval 
is mij niet opgehelderd geworden, 

De grauwe vliegenvanger blijft eenigzins later 
dan Albarda (waarschijnlijk voor Friesland) op
geeft; 16 en 17 September 1901 zag ik ze nog 
bij mijn huis, en 27 September ontving ik een 
S van Texel, 

65. Muscicapa atricapiUa L. Zwartgrauwe vliegen
vanger. Slechts doortrekkende in het voorjaar 
in de eerste dagen van Mei in weinige exem
plaren, waarvan de meeste fraai uitgekleurde 
mannetjes zijn (4 Mei '97, 2 Mei '98, 5 Mei 
'99, 4 Mei '00, 24 April '01). In 1901 vertoonde 
deze soort zich vroeger en veel talrijker dan 
gewoonlijk, en verscheidene voorwerpen ver
toefden hier gedurende enkele dagen; 27 April 
zag ik op verschillende," ver van elkaar gelegen 
plaatsen in 't geheel elf van deze vogels, wat 
voor deze streek een groot aantal is. Op den 
najaarstrek hier nimmer waargenomen. 

66. Hirundo rustica L. Boeren zwaluw. Algemeen en 
overal; trekt bij dag; aankomst omstreeks half 
April (16 Apr, '97, 9 Apr, '98, 19 Apr. '99, 23 
Apr. '00, 19 Apr. 01), Ik kan niet zeggen dat 
het getal der boerenzwaluwen hier vermindert. 
Zij verzamelen zich in September tot groote 
scharen en trekken dan op eens alle tegelijk 
weg (21 Sept. 1901). 

67. Chelidon urbica (L,) Huiszwaluw. Veel minder 
talrijk dan de vorige. Broedt slechts in enkele 

paren en schijnt mij in aantal af te nemen. Ik 
geloof dat dit voor een deel zijn oorzaak kan 
vinden in den zindelijkheidszin der huisvrouwen, 
want het valt niet te ontkennen dat zulk een 
broedend zwaluwenpaar tamelijke verontreini
ging veroorzaakt. Ditzelfde is ook in Duitsch
land opgemerkt (Ornith, Monatsschr. I 1902, 
p, 67) waar er menschen zijn (bij ons ook!) die 
om de aangegeven reden geregeld de aan hunne 
huizen gebouwde nesten van de huiszwaluw 
afstooten, 

Aankomst later dan H. rustica (24 Apr. '99, 
7 Mei '00, 30 Apr, '01). Beide soorten kwamen 
in 1900 later aan dan gewoonlijk. 

Tegen den tijd van vertrek verzamelen zich 
de huiszwaluwen hier in groote menigte, blijven 
eenige dagen en verdwijnen dan plotseling alle 
tegelijk. Haar afreis had in 1901 gelijktijdig 
plaats met die van H. rtistica (21 Sept.), 

68. Clivicola riparia (L) Oeverzwaluw. Broedt soms 
in eenige paren in de steile glooiing van het 
uitgegraven rangeerterrein van den Staatsspoor-
weg bij Maarn. Dientengevolge ziet men nu en 
dan eenige voorwerpen van deze zwaluw boven 
de Doornsche heide op insecten jagen. 

69. Gecinus viridis (L.) Groene specht. Algemeen 
en dagelijks waar te nemen. Broedvogel; ver
nielt des winters geducht de talrijke hoopen 
der roode boschinier waar hij zich soms zoo 
diep ingraaft dat van den vogel weinig meer 
te zien is. 

70. Dendrocopus major (L,), Bonte Specht, Minder 
talrijke broedvogel dan de vorige. Ik vond de 
nesten in eiken en beuken en 14 April zag ik 
een paring; eens vond ik een nest waarvan 
de eieren door eekhoorns uitgehaald en vernield 
waren. Deze dieren doen, evenals de katten en 
de egels, veel kwaad aan de vogelwereld. 

71. Dendrocopus minor (L,) Kleine bonte specht, 
Slechts een paar maal heb ik een exemplaar 
opgemerkt, 30 Maart en 20 October 1897 en 
19 October 1900. Broedt hier, voor zooveel ik 
weet, niet. 

72. Jynx torquilla L, Draaihals, Broedt hier in 
enkele paren meest in de holte van een beuk 
of in een oud spechtennest; ook in nestkasten 
broedend gevonden. Trekt bij nacht; aankomst 
gemiddeld aanvang Mei (9 Mei '99, 22 April 
'00, 4 Mei '01), Half Juli vlugge jongen. Is 
zeer opvallend door zijn luidklinkende stem, 

73 Cuciüus canorus L. Koekoek. Zeer weinig tal
rijk, veel minder dan in Holland, Ik geloof 
niet dat meer dan 4 a 5 koekoeken zich geregeld 
des zomers hier ophouden en heb nog nooit 
een ei dezer soort alhier aangetroffen. Trekt 
bij nacht; aankomst laatste week in April 
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(28 April '97, 25 April '98, 24 April '99, 3 Mci 
'00, 23 April '91), Vertrekt reeds vroeg; na 
half Augustus is geen enkel voorwerp hier 
aanwezig. 
Guculus canorus (L.) Den 27sten Mei zag ik een 
prachtig roestrood exemplaar, even fraai als 
het door mij in de Octobervergadering 1901 
der Ned, Ornith. Vereen, vertoonde, over de 
heide vliegen. Dit is de eerste maal dat ik 
het roode kleed hier heb aangetroffen, 

74. Apus apus (L.) Gierzwaluw. Talrijk; broedt 
voornamelijk bij den kerktoren. Aankomst alhier 
niet vóór begin Mei (10 Mei '96, 8 Mei '98, 4 
Mei '99, 4 Mei '00, 3 Mei '01). Laat zich in 
Juli het duidelijkst bemerken wanneer zij in 
talrijke troepen luid schreeuwend door de lucht 
zwaait. Vertrek begin Augustus. 

De/e zwaluwen ziet men veelal des zomers 
boven de heide ver van het dorp rondvliegen 
om insecten te jagen. Vele boerenzwaluwen 
doen hetzelfde en verwijderen zich dus tamelijk 
ver van hare broedplaatsen bij het zoeken naar 
voedsel. 

75, Caprimulgus europacus L, Nachtzwaluw. Wei
nig talrijk; een enkele maal zie ik op een warmen 
zomeravond een exemplaar bij mijn huis voor
bijvliegen en in de vorige maand Juni bracht 
mij een boer een voorwerp dat hij in de sche
mering had geschoten en dat volgens hem een 
zeer gevaarlijke roofvogel was! Blijft soms tot 
vrij laat in het najaar; op 12 en 26 October 
1899 zag ik telkens één stuk. 

76. Alcedo ispida L. Ijsvogel. Heb ik nu en dan 
gezien aan een of anderen vijver op een buiten
plaats; overigens is hier geen water. Van 
broeden is mij niet gebleken. 

77, Carine noctua (Retz,) Steenuil. Hoogst spaar
zaam vertegenwoordigd. Aangezien ik soms 
voorwerpen laat in het voorjaar heb gezien op 
een buitenplaats waar veel oude boomen staan, 
twijfel ik niet of de soort zal wel tot de Doornsche 
broedvogels kunnen worden gerekend. 

78. Asia otus (L.) Ransuil. Slechts op den trek 
en zeer enkel waargenomen, 

79, Asio accipilrinus (L.) Velduil. Als bij N0. 77, 
maar nog zeldzamer en alleen op de heide. 

80. Pandion haliaëtus (L.) Vischarend. 13 Mei 1896 
werd een oud S gevangen op de buitenplaats 
Hyde-Park alhier. Gedurende eenige dagen hield 
men hem in het leven, maar aangezien hij niets 
dan visch aannam en deze hier zeer bezwaar
lijk te krijgen is, werd de vogel gedood en 
bevindt zich sedert in mijne verzameling. 

81, Circus cyaneus (L.) Blauwe kuikendief. 15 No
vember 1900 zag ik een zeer fraai oud S voor
bijvliegen over de heide. 

82. Circus pygargus (L.) Grauwe kuikendief. Sedert 
enkele jaren houdt zich geregeld een paar dezer 
vogels op de heide tusschen Doorn, Maarn en 
Leersum op Stellig broeden deze vogels wel 
hier of daar in de jonge dennenbosschen, maar 
zoover ik weet is nog geen nest gevonden en 
ik heb de vogels in den nazomer ook nooit in 
gezelschap van jongen zien vliegen,-Nader onder
zoek is in deze gewenscht, 

83. Astur palumbarius (L.) Havik. 8 Maart 1897 

Broedplaats der torenvalken in 1901, 

zag ik een exemplaar dat bezig was een woud
duif te kroppen; een tweede voorwerp werd 
door mij voorbijvliegend gezien op 19 April 1899. 

Vóór mijn vestiging alhier heeft de havik 
eens gebroed in een destijds nog aanwezig bosch 
van hooge sparren, maar die familie is toen 
uitgeroeid wegens hare enorme schadelijkheid. 
Sedert zijn de meeste hoogopgaandc bosschen 
gevallen en is van het broeden van haviken 
niet meer gebleken. 

84. Accipiter nisus (L.) Sperwer. Komt alleen voor 
Qp den na- en voorj aars trek. 31 Januari 1899 
vloog zich een jong i dood tegen mijn venster 
waarachter een kooi met kleine vogels stond. 
Denzelfden dag ontving ik een ? dat hier bij 
vervolging van een musch in een stal geraakt 
en aldaar gegrepen was. 

85. Buteo buteo (L,) Buizerd, Enkele exemplaren 
worden op den trek zoowel in het voorjaar als 
in den herfst waargenomen, soms 2 a 3 bijeen, 
Deze en de vorige soort worden veelal vervolgd 
en gejaagd door bonte en andere kraaien. 

- 86. Falco subbuteo L, Boomvalk, Een enkel paar 
broedt hier jaarlijks in een van de bosschen 
op de heide. Het is hoogst merkwaardig deze 



D E O R N I S V A N D O O R N . 119 

sierlijke vogels jacht te zien maken op insecten 
(en misschien ook op jonge zangers) boven de 
kale heidevelden. Een nest heb ik, niettegen
staande vele moeite, niet kunnen vinden. 

87*. Cerchneïs tinnunculus (L.) Torenvalk. Broedt in 
enkele paren en is bijna het geheele jaar door 
hier aanwezig. Op 25 Juli 1901 vonden wij in 
den top van een vrij hoogen den een nest met 
jongen; des avonds waren deze (2 stuks) uit
gevlogen. 

88. Golumba palumbus L. Woudduif, Evenals overal 
algemeen. Blijft het geheele jaar en is in de 
aan beukennoten rijke herfsten buitgengewoon 
menigvuldig. Zoo hebben in den winter 1900—'01 
toen millioenen dier vruchtjes den grond bedek
ten, tallooze woudduiven hier gehuisd. Troepen 
van eenige honderden stuks bijeen werden voort
durend overal gezien en zelfs bleven deze troepen, 
althans gedeeltelijk, tot laat in het voorjaar 
te zamen. Op II Juni des vorigen jaars zag 
ik nog een vlucht in een beukenlaan bijeen. 

89. Turlur turtur (L.) Tortel. Broedvogel; aankomst 
begin Mei (7 Mei '96, 3 Mei '97, 80 April '98, 
5 Mei '99, 5 Mei '00, 3 Mei '01). Kwam te 
Lisse iets vroeger aan; naar mijne aanteekenin-
gen nooit na 1 Mei. Soms in gezelschappen 
(20 Mei '97 zag ik 36 stuks bijeen op aard-
appelland), maar meest in paren, 

90. Phasiamcs colchicus L, Fazant, Wordt hier en 
daar gekweekt en is dus eene gewone ver
schijning. 

91. Perdix perdix (L.) Patrijs. Gewone broedvogel 
op de lager gelegen landerijen; broedt bij voor
keur in afgesneden grienden, doch komt in 
enkele jaren ook op de heide voor. In 1902 
zag ik gepaarde hoenders voor 't eerst op 5 
Februari. 

92. Tetrao tetrix L. Korhoen. Is eerst in het voor
jaar van 1897 op de heide alhier verschen en ten
gevolge van de uitbreiding in westelijke richting 
die deze soort in de laatste jaren steeds voortzet. 
Mijne ornithologische verslagen hebben daarover 
het noodige medegedeeld zoodat ik daarnaar 
verwijzen kan. lv* «y^ cj. *̂ - *, Ut,»»; 

93. Ardea cinerea L. Blauwe reiger. Nu en dan 
overtrekkend; bij het bijna volkomen gebrek 
aan water is het niet te verwonderen dat deze 
vogel slechts een passant is. 

94. Ciconia ciconia (L.) Ooievaar. Broedt hier niet, 
maar vliegt nu en dan voorbij, waarbij door 
de vogels ook wel hoog in de lucht hun be
kende vluchtkringen worden beschreven. 30 
Maart 1901 trokken 8 stuks over mijn huis in 
noordelijke richting. 

95. Gallimda chloropus (L.) Waterhoen. Broedvogel 
in enkele paren, o.a. bij de twee rietplasjes 

waarvan sprake was bij de rietzangers en die 
thans gedempt worden. Enkele voorwerpen 
blijven den winter over. 

96. Fulica atra L. Meerkoet. Zeer zeldzaam. Een 
levend voorwerp werd mij 19 December 1901 
gebracht. Er lag toen dikke sneeuw en de 
vogel scheen geheel het spoor bijster te zijn; 
hij had zich althans met de hand laten grijpen 
in een bosch boven op een hoogen heuvel 
(Zonheuvel), eene vreemde verblijfplaats voor 
dit aan water en moerassen gebonden dier. 

97. Otis tarda L. Groote trap. Vele jaren geleden 
werd op een kouden winterdag bij veel sneeuw 
een exemplaar geschoten uit een koppel van 
drie door den toenmaals hier gevestigden genees
heer Dr. A. Broers, die den vogel voor zijne 
verzameling opzette, 

98. Vanellus vanellus (L.) Kievit. Broedvogel in zéér 
kleinen getale, bij voorkeur op met griend be
plante gronden waar dit- gewas in den winter 
is gesneden. Daar deze aanplantingen veelal 
komen te vervallen, is het aantal hier huizende 
kievieten in de laatste jaren verminderd. Op 
den trek evenwel, vooral in het najaar, worden 
talrijke vluchten gezien. 

99. Scolopax rusticola L, Houtsnip, Zeer gewone 
trekvogel van einde October af; een enkel 
voorwerp komt weleens vroeger. Blijft bij niet 
strenge koude tot laat in den winter in de 
dichtste dennenbosschen, 23 December 1901 
joegen wij drie exemplaren uit zulk een bosch, 
terwijl grond en boomen met een dikke sneeuw-
laag waren bedekt. Trekt in het voorjaar zeer 
snel en in kleinen getale door. 

100. Limosa limosa {h.) Grutto, Een enkele maal 
hoorde ik in het voorjaar den bekenden roep 
van dezen vogel op den trek van hoog uit de 
lucht weerklinken. 

101. Numenius arcuatus (L.) Groote wulp. Vroeger, 
voordat de heide voor het grootste gedeelte 
met jonge dennen was beplant, broedden daar 
geregeld 1 a 2 paren wulpen (heidetuters). 
Thans hebben deze zich eenigzins verplaatst 
naar terreinen waar alleen heideplanten groeien, 
Aankomst 5 Maart '97, 16 Maart '98,13 Maart 
'99, 23 April 1900. 

. 102, Lams ridibundus L. Kapmeeuw. Nu en dan, 
maar zelden, wordt een enkel voorwerp over
trekkend gezien, meestal in de richting van 
de Lek, 

103, Anser spec ? Gans. In het winterhalfjaar trekken 
dikwijls grootere of kleinere vluchten wilde 
ganzen over. Wegens de aanmerkelijke hoogte 
waarop deze vogels zich voortbewegen is het 
niet altijd uit te maken tot welke soort zij 
behooren. 
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104, Anas boscas L. Wilde eend. Broedvogel in 
kleinen getale, zelfs in het bosch op de heide. 
Als de jongen uitgekomen zijn, worden zij soms 
over grooten afstand door de moeder naar het 
water geleid. Menigmaal zag ik aan de meer
gemelde rietplasjes in het voorjaar verscheidene 
mannetjes in prachtkleed vereenigd, wier wijfjes 
aan het broeden waren. In Augustus vond ik 
aan die plasjes ook volwassen jongen. 

105, Querquedulaquerquedula(L.)Zomevt&\mg. Voor 
zoover mij bekend werd vóór mijn vestiging 
alhier eenmaal een exemplaar geschoten, op 
een kleinen vijver in een buitenplaats nabij de 
grens dezer gemeente. 

Uit het bovenstaande blijkt dat, voor zooverre 
mij bekend is, 105 soorten vogels in de gemeente 
Doorn zijn waargenomen, waarvan een 70 tal als 
min of meer geregelde broedvogels moeten worden 
aangemerkt. Dat zoo weinig watervogels worden 

aangetroffen is natuurlijk toe te schrijven aan het 
ontbreken van passende verblijfplaatsen. 

Ook blijkt dat in het algemeen de vogels niet in 
aantal afnemen, dat zelfs sommige menigvuldiger 
worden, en dat waar enkele soorten verminderen 
of zelfs verdwijnen, dit niet volgt uit een zekere mate 
van uitroeiing, maar uit verandering in de gesteld
heid van den bodem. Waar door aanplant van 
dennen de wulp, de tapuit, de duinpieper verdwijnen, 
vestigen zich daarentegen korhoenders. roodborst-
tapuiten e. a. Waar de enkele bestaande plasjes 
worden drooggelegd, kan geen karekiet of andere 
aan het water gebonden vogel meer bestaan, 

Ik geloof dat alleen de huiszwaluw door directe 
vervolging zoo zichtbaar in aantal vermindert. En 
vele soorten als lijsters en nachtegalen zouden zich 
stellig nog vermeerderen indien niet hunne nesten 
voortdurend verstoord en hunne jongen door onge
dierte verslonden werden. 

MB, R. BN. SNOUCKAERT VAN SCHAUBUHO. 

Doorn, 12 Februari 1902. 

De bezoekers van de Witte Waterlelie. 

federeen, die wel eens een bloem van de witte 
waterlelie (Nymphaea alba L.) goed bezien heeft, 
zal het met mij eens zijn, wanneer ik het vreemd 

vind, dat zoo weinig bekend is omtrent het insecten-
bezoek aan deze 
prachtige plant. Zij 
vereenigt toch in 
zich alles wat een 
bloem voor insec
ten aantrekkelijk 
maakt. Ze kleuren 
soms vlakten van 
verscheiden hecta
ren geheel wit, een 
fraaie gele kleur 
wijst de plek aan 
waar overvloedig 
stuifmeel te vinden 
is, terwijl het twin
tigtal helder oranje 
gekleurde stempel-
uiteinden in het 
midden der bloera 
een kleurenring vor
men, die zelfs bij 
de allerdomste vlieg de buitensporigste voorstellingen 
moet wekken van ontzaglijke honigvoorraden of 
onuitputtelijke hoeveelheden stuifmeel. Wel is 

Waterlelies in de plassen van Kortenhoef (Photografie van den heer 
VAN DER P L A S S C H E , 

waar ontbreekt eigenlijke honig, maar de stempels 
zijn toch altijd min of meer vochtig en wie weet 
hoe lekker dat is. 

Alles bij elkaar genomen, zoudt gij meenen, 
dat de waterlelie
bloemen voortdu
rend omzwermd 
moesten zijn door 
wolken van zweef
vliegen en wilde 
bijen, temeer daar 
zij zich alleen ope
nen overdag en by 
zonnig weer, dus 
juist op den tijd, 
dat de insecten de 
grootste activiteit 
aan den dag leg
gen. 

En slaat ge nu 
de boeken na, dan 
zult ge groote oogen 
opzetten. Nemen 
wij maar dadelijk 
het dikste en wel 

Knuth's Handbuch der Blütenbiologie, waarin met 
pijnlijke nauwgezetheid is geregistreerd alles wat 
er sinds Sprengel omtrent bloemenbezoek be-


