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halmen vlak op den grond.Zoodrazeevenwel te midden 
van andere planten komen, gaan ze rechtop groeien. 

Naald-sar met opgaande stengels tusschen andere planten. 

Hoe sommige planten tot onkenbaar wordens 
toe kunnen veranderen, is goed te zien aan bij
gaande teekening van zonnedauw. Het rechtsche 
plantje had een tijdlang onder een groot blad (ik 
meen hoefblad) gestaan. Nu is de stengel in gewone 
omstandigheden uiterst kort; bij mijn schaduw-
exemplaar heeft zich evenwel bij de pogingen om in 
't licht te komen, een lange, zwakke stengel gevormd, 
waarlangs de spichtige blaadjes verspreid staan. 

Een zelfden wanvorm kan men huislook laten 
aannemen door het in halfduister te kweeken. 
Vooral de planten, die in normale omstandigheden 
zulke rosetten vormen, vertoonen onder gewijzigde 
omstandigheden zulke sterk sprekende verschillen. 

Nog een andere factor is er, die van even grooten 
invloed is bij het bestemmen van den bladvorm 
als het licht, n.1. de vochtigheidstoestand van lucht 
en bodem. Niet zelden treden beide factoren gelijk
tijdig en in samenwerking op. Daarover iets in 
het een ander artikel. 

B. BOON. 

VOGELWONINGEN. 
/ n het Februari-nummer van De Levende Ncduur 
1 roept de redactie van dat tijdschrift hare lezers 

op, hunne ervaringen te publiceeren met nest
kastjes. Ik begroette dezen oproep met zeer veel 
vreugde, omdat ik hoop, dat nu eens en vooral 
mogeijl uitgemaakt worden of de von Berlepsche 
nestkastjes deugdelijk zijn of niet, wat voor velen 
nog immer een twispunt schijnt te wezen. 

Mijne ervaringen in 1905 heb ik destijds reeds 
in 't nummer van 10 November '05 van Avicultura 
medegedeeld. In vier kastjes broedden toen o.a. de 
koolmees (Parus major), de pimpelmees (P. coeruleus), 
de zwarte mees (P. ater) en de draaihals (Jynx 
torquilla) in een van Berlepsch-kastje ffB", op 
ongeveer 4Va Meter hoogte. 30 April vond ik een 
volwassen doode koolmees op 5 eitjes; later in een 
ander kastje nog een doode pimpel; deze was ge
heel verdroogd en verteerd, zoodat niet met zekerheid 
was vast te stellen, of ik meteen volwassen ouden, 
dan wel volwassen jongen vogel te doen had; daar 
het nest evenwel in geen enkel opzicht de sporen 
droeg van jongen te hebben bevat, is het vermoeden, 
dat. de doode vogel een volwassen oude pimpelmees 
was, alleszins gewettigd. 

Overigens leverde het bewoond en bebroed worden 
der kastjes weinig opmerkelijks op; alleen zij ver
meld, dat 3 in horizontale richting opgehangen von 
Berl.-kastjes — gelijk door den heer Leijds werd 
aangeraden — en 2 kastjes voor halfhulen-broeders, 
in de brochure van v. Berlepsch aangeduid met F., 
onbewoond bleven. 

Dit jaar had ik vijftien kastjes hangen op een 
terrein van plm. 40 Are. De meeste dezer werden 
gedurende den winter als slaapgelegenheid benut. 
Op 31 Maart vond ik in één der kastjes een doode 
koolmees; van nestbouw was toen nog geen sprake. 
Ter vergemakkelijking zal ik de kastjes een nummer 
geven en ze vervolgens één voor één behandelen. 

Rozet van Naald-aar op kalen zandgrond. 
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Kastje 1 hing aan een boom juist op den grens 
tusschen onzen tuin en dien der buren. Een pimpeltje 
had er 17 April 7 eitjes in gelegd; toen was op 
een middag, tijdens mijne afwezigheid, het broertje 
van de dienstbode mijner buren zoo vriendelijk het 
sluitplankje van het kastje af te wringen en de 
eitjes mee te pakken; een stokje met aan 't eind 
een kleine mik — „het" instrument om eieren uit 
holen te halen, bij de jeugd — was als corpus delicti 
in het nestkastje achtergelaten. 

Later werd ditzelfde kastje, dat nu natuurlijk 
wat dieper in den tuin werd gehangen, door een 
koolmees bewoond. Ik trof 't op 't nest aan, dat 
ze niet wilde verlaten; onlangs weer eens kijkend 
— er moesten al jongen zijn — lagen er slechts 
twee koolmeezen-eieren in; deze waren onfrisch; 
toch bleken zij licht bebroed te zijn geweest. Of in 
dit nest meer eieren hebben gelegen (naar de be-
broedheid der twee aanwezige te oordeelen moest 
dit haast wel het geval zijn geweest), waar die zijn 
gebleven en waarom de koolmees haar nest heeft 
verlaten, is niet vast te stellen. 

In kastje 2 lagen twee eitjes, alweer van de 
pimpelmees. Den 19den April vond ik enkele meters 
van de plaats, waar dit kastje hing, een doode 
pimpel liggen. Om te weten, wat de doodsoorzaak 
mocht zijn, zond ik dit vogeltje op aan den heer 
H. H. ter Meer, praeparator van 's Rijks Museum 
van Nat. Historie te Leiden. 

De Heer Ter Meer constateerde, dat in de oviduct 
een eitje van normale grootte, zonder schaal, aan
wezig was; de maagholte was leeg op eenige kleine 
stukjes schaal van kippeneieren na en in de buik
holte had een bloeduitstorting plaats gehad. 

In kastje 2 kwamen natuurlijk geen nieuwe eitjes 
te liggen. No. 3 werd bewoond door een zwartkop-
mees en wel Parus palustis longirostris; eind April 
begon zij te broeden op 9 eitjes. De jongen kwamen 
uiten groeiden als kool, werden evenwel op 14 Mei door 
een moordzuchtigen draaihals uit 't kastje geworpen 
en vonden allen een jammerlijken dood. Beide draai-
halzen zag ik later nog herhaaldelijk in en uit dit 
kastje gaan en alle daarin aanwezige neststoffen 
zorgvuldig naar buiten dragen, zonder het zelf verder 
te betrekken. 

No. 4 werd betrokken door een pünpelmeezen-
paartje. In dit nest lag 21 April één eitje en daar 
bleef het bij. 25 April echter vond ik naast het 
eitje een dood pimpeltje liggen. De heer Ter Meer, 
wien ik ook dezen vogel opzond, vond weder in 
den eierstok een eitje, de maagholte was leeg, terwijl 
op twee plaatsen aan het voorgedeelte der hersenen 
en aan 't achterhoofd, kleine bloeduitstortingen 
hadden plaats gehad, die ongetwijfeld als doods
oorzaken moesten worden aangenomen. 

Een treurige bruiloft voorwaar! 

De beide pimpelmeezen, die zoo wreed uit no. 1 
verdreven waren, dachten nu in no. 5 wat huiselijk 
geluk te vinden. IJverig droegen zij er neststoffen 
binnen; tot broeden is het evenwel niet gekomen, 
daar de draaihalzen alles weer naar buiten trans
porteerden. 

Kastje 6 was het eenige, dat op 1^ M. hoogte 
was opgehangen; alle andere hingen 3^ - 4^ M. hoog. 
Hierin lagen den 4den Mei 10 eitjes; daar ik den 
vogel niet aantrof, kon ik niet met zekerheid zeggen 
van welke meezensoort deze eitjes waren; ver
moedelijk van de pimpelmees. 6 Mei dit kastje nog 
eens inspecteerende, was het nestje geheel leeg, een 
paar dagen later waren alle neststoffen verdwenen. 
Draaihalzen werk? !) 

Een koolmees, die no. 7 bewoont, heeft heden 
plm. vlugge jongen. 

No. 8 werd tegen 't eind van Mei door den draai
hals betrokken en deze zit nog steeds te broeden 
op 9 eieren. Eigenlijk moest ik hem voor straf ook 
eens onaangenaam zijn, maar enfin... Aan nestbouw 
doet hij niet. 

No. 9 en 10 bleven onbewoond. 
Op no. 11 werd, begin Mei, door een spreeuw 

beslag gelegd. In het nest, dat slechts zéér spaar
zaam uit strootjes was saamgesteld, lagen 4 eieren. 
10 Mei zag ik den draaihals uit dit kastje komen, 
die bij onderzoek drie eieren der spreeuw had aan
gepikt en het vierde nog ongedeerd had gelaten. 

Merkwaardig is het, dat in ditzelfde spreeuwen
nest later (20 Mei) 2 eieren van den draaihals werden 
aangetroffen. Dienzelfden dag vond ik ook 2 draai-
halzen-eieren in no. 8 liggen, waarschijnlijk van één 
en denzelfden vogel, daar er — gelukkig! — slechts 
één paartje van den draaihals in mijn tuin zat. De 
eieren in no. 11 schenen in den steek gelaten te zijn. 

In no. 12 heeft de koolmees 7 zeer vlugge jongen 
die ongetwijfeld van daag of morgen zullen uit-
vliegen, als dit niet reeds gebeurd is. 

In no. 13 had de spreeuw heden 3 kale jongen 
en één onbevrucht ei. 

No. 14 dat aan de waranda is opgehangen, bevat 
een nestje met 4 eitjes van den grauwen vliegen-
vanger. 

No. 15 ook voor haifholen brooders, maar aan een 
boom bevestigd, bleef tot nu onbewoond. 

De kastjes, genummerd 1 - 1 0 , zijn die, welke 
van Berlepsch aanduidt met de letter A, speciaal 

]) Nadat ik bovenstaande roeds had geschreven, zag ik 
tot raüti genoegen, dat no. 6 opnieuw door een paartje van 
de pimpelmees werd bewoond. Hoeveel eitjes er ditmaal 
in lagen, kan ik niet zeggen, daar het pimpelvrouwtje d'r 
nestje niet verkoos to verlaten. Ik liet 'r dus kalm zitten 
en wil het beste hopen. Mocht er in den loop van hetjaar 
nog iets belangryks omtrent nostkastjos te berichten vallen, 
dan hoop ik dit nader in dit tijdschrift openbaar temaken. 

I 1-
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voor meezen enz.; no. 11—13 zijn nestbouw B, 
voor spreeuwen enz.; no. 14 en 15 noemt v. Berlepsch 
in zijn brochure F, meer in 't bijzonder gemaakt 
voor halfholenbroeders, als roodstaartjes enz. 

Na deze uitteraard min of meer dorre opsomming, 
wil ik gaarne nog een enkele nabetrach tin gen meer 
algemeene beschouwing ten beste geven. 

Niettegenstaande de eind-resultaten niet bijster 
gunstig genoemd mogen worden, in mijn geval 
althans, blijf ik het er toch voor houden, dat de 
von Berlepsche kastjes goed aan hun doel beant
woorden. 

In vele gevallen is het treurig resultaat aan 
oorzaken van buiten af te wijten, aan den eeuwigen 
strijd in de natuur b.v., die ook de vogels er toe 
drijft, eikaars nestplaatsen te vernietigen; maar zelfs 
waar doode vogels werden aangetroffen, mag men 
er niet toe besluiten, dat de dood p e r se het 
gevolg der ondoelmatige inrichting der nestkastjes 
moet zijn, al is de mogelijkheid niet buiten gesloten. 
Nader onderzoek blijft dienaangaande zéér gewenscht. 
Ik voor mij meende de oorzaak elders te moeten 
zoeken en die ook gevonden te hebben. 

Ik heb nl. een langharige collie, die eiken dag 
flink geborsteld wordt. De borstel, waarmede dit 
geschiedde, lag doorgaans op een tafeltje in de 
waranda. Nu had ik meermalen opgemerkt, dat 
vooral pimpclmeezen het hondenhaar uit den borstel 
plozen en naar haar nestjes droegen. ' Eens echter 
zag ik een pimpel met zoo'n vaart tegen 't glas 
der waranda vliegen, dat ze bewusteloos neer
stortte en eerst geruimen tijd later weer voortvloog; 
onmogelijk is 't dus niet, dat de meezen hare in
wendige verwondingen buiten de nestkastjes opdeden, 
om vervolgens in of bij haar nest te sterven. 

Natuurlijk kreeg sindsdien de hondenborstel een 
ander plaatsje. 

Verder dient te worden opgemerkt, dat de von 
Berlepsche kastjes geen enkele maal door musschen 
— die hoogst ongewenschte gasten — bewoond 
werden, hoewel zij hier, als overal elders, toch zeer 
veelvuldig voorkomen. 

Volgens mijne ondervinding is het onnoodig de 
nestkastjes schoon te maken of gedeeltelijk op te 
vullen. De vogels zorgen daar zelf wel voor. Meer 
dan eens zag ik, dat zij oude neststoffen of hout
snippers, die ik wel als vulsel gebruikte alsvorens 
met den nestbouw aan te vangen, uit de kastjes 
verwijderden. 

De eenige aanmerking, die ik op de v. Berl. kastjes 
kan maken is, dat zij vrij lastig zijn te inspecteeren 
en dat de sluiting wat te solide is. Knip- enschar-
niers- of schuifsluiting, lijkt mij, althans voor ge
bruik in tuinen, heel wat praktischer. Voor bosch-
gebruik kan de sluiting niet soliede genoeg zijn; 

de door mij aangegeven sluiting zou daar dus minder 
gewenscht zijn. 

Wie roodstaartjes een heerlijke nestgelegenheid 
wil verschaffen, hange sigaren kistjes op, aan den 
binnenkant van prieeltjes of tuinhuisjes. Vorig jaar 
werden een tweetal kistjes in twee diverse tuin
huisjes met veel succes bewoond en ook nu weer 
zit in beide kistjes, elk een nestje met 6 jongen. 
De kistjes zijn 16 cM. lang, 12 breed en 7 hoog en 
zoo hoog mogelijk aangebracht. Op de vraag: Of er 
maatregelen genomen zijn, om doornplaatsen te 
verschaffen aan vogels, die hun nesten maken in 
het struweel of op den grond? moet ik ontkennend 
antwoorden. Het tegendeel. Langs den spoordijk 
naar Veenendaal, waar verleden jaar massa's lijsters, 
grasmusschen, geelgorzen, roodborst, tapuiten enz. 
nestelden in allerhande struikgewas — een waar 
vogeloord,— kwamen dit jaar nagenoeg geen vogel-
nesten voor, daar al het dichte, lage hout tot aan 
den grond toe was gekapt. 

Mochten we eens een directeur-generaal der S. S. 
krijgen met hart voor vogels, wat waren die nu 
vrijwel nuttelooze of karig rente afwerpende strooken 
langs de spoorlijnen dan gemakkelijk en met weinig 
moeite te herscheppen in heerlijke vogelparadijzen. 
Maar zooiets zal wel immer tot de vrome wenschen 
blijven hooren! 

Ik wil dit artikeltje niet beëindigen, zonder nog 
met een enkel woord te hebben aangespoord, om 
den strijd tegen kat en eekhoorn, die twee geduchtste 
vijanden der vogels, toch vooral niet op al te senti-
menteele wijze aan te binden. Menig moordtooneeltje 
zou ik kunnen geven, waarbij het slot van' t drama 
een verwoest nestje en een uitgeplozen vogellijkje 
of enkel nog wat verspreide veertjes en pootjes 
geeft te zien. Ik geloof dit echter met gerustheid 
aan de fantasie van den vriendelijken lezer te mogen 
overlaten. Als hij zich 't ergst denkbare voorstelt 
en 't dan een paar graadjes erger maakt, dan is 
de werkelijkheid wel ongeveer benaderd. 

Katten, eekhoorns en vogels beschermen, gaat nu 
eenmaal niet samen. 

Ede. J. L. F. DE MEIJERE. 

Bijen-orchis. 

In aansluiting met het ingezonden stuk van den heer 
Wolterson, in een der zomerafleveringen van D. L.N.1S05, 
kan ik mededeelen, dat in den afgeloopen Zomer door mjj 
9 (negen) bloeiende exemplaren van Ophrys apifera te Hoek 
van Holland zyn waargenomen. 

Hoek v. Holland. C. J. VAN HEUSDEN, 
Ie Luit. Art. 


