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Vogelbevolking van Nederland. 

Ingevolge uw aanvraag in het Jiini-nummer van B. L. N. 
zend ik u hierbij een lijstje omtrent het naar mijne meening 
voorkomen als broedvogel van de daarop vermelde soorten. 

Mijne waarnemingen betreffen de streek ten N. begrensd 
door Beverwijk, ten O. door Halfweg, ten Z. door Vogelenzang 
en ten W. door de zee. 

Soorten die niet op deze lijst voorkomen, heb ik niet als 
broedvogel waargenomen in deze streek. 

Nachtegaal, zeer veel; Boodborstje, gewoon doch niet veel; 
Gekraagde roodstaart, veel; Tuinfluiter, zeer veel; Grasmusch, 
zeer veel; Braamsluiper, niet veel, doch tamelijk gewoon; 
Spotvogel, veel; Fluiter, gewoon, doch alleen in tamelijk 
groote bosschen met hooge boomen. Schijnt te vermeerderen; 
Fitis, zeer veel; Tjiftjaf, gewoon; Goudhaantje, niet veel, 
toenemend; Winterkoning, veel; Karekiet, gewoon; Kleine 
karekiet, veel; Boschrietzanger, weinig; Sprinkhaanrietzanger, 
tamelijk veel in de duinen; Bastaardnachtegaal, veel; Paapje, 
gewoon; Roodborsttapuit, niet veel; Tapuit, zeer veel; 
Groote lijster, gewoon, doch niet talrijk; Zanglijster, zeer 
veel; Merel, zeer veel; Koolmees, veel; Zwartkopmees, niet 
veel, doch tamelijk gewoon; Pimpelmees, gewoon; Kuifmees, 
zeldzaam; Zwartgevlekte staartmees, gewoon; Boomklever, 
gewoon; Boomkruipertje, gewoon; Grauwe vliegenvanger, 
veel; Boerenzwaluw, veel; Huiszwaluw, weinig, schijnt te 
verminderen; Oeverzwaluw, gewoon, vermeerdert flink; 
Gierzwaluw, alleen nestelend aan eenige groote gebouwen 
in Haarlem, maar daar ook tamelijk veel; Nachtzwaluw, 
gewoon, schijnt te vermeerderen; Grauwe klauwier, veel, 
schijnt er op vooruit te gaan; Wielewaal, gewoon ;Spreeuw> 
Witte kwikstaart, veel; Gele kwikstaart, gewoon; Boom
pieper, veel; Graspieper, gewoon; Veldleeuwerik, zeer veel; 
Kuifleeuwerik, weinig; Boomieeuwerik, gewoon; Hietgors, 
gewoon; Geelgors, gewoon; Vink. veel; Huismusch, enorm 
veel; Ringmusch, zeer veel;Kneutje, veel;Putter,zeldzaam; 
GroenUng, gewoon; Roek, in Haarlem enkele goed bevolkte 
kolonies; gaat er goed op vooruit sinds de nesten niet 
meer uitgestooten worden; Kraai, veel; Kauw, zeer veel; 
Ekster, gewoon; Vlaamsche gaai, niet veel meer; vermindert 
de laatste jaren, dank zij ijverige vervolging; Groote bonte 
specht, gewoon; Kleine bonte specht, niet veel, doch ver
meerdert wel; Groene specht, weinig; Koekoek, veel; Usvogel, 
weinig; Kleine boschduif, tamelijk gewoon; vermeerdert; 
Woudduif, zeer veel; Tortel, veel; Boomvalk, weinig; 
Torenvalk, weinig; Kerkuil, weinig; Ransuil, zeldzaam; 
Boschfazant, zeer veel; Patrijs, gewoon; Blauwe reiger, 
gewoon, doch slechts enkele kolonies; Ooievaar, gewoon, 
vermeerdert echter niet; Kwartelkoning, weinig; Waterrat, 
zeldzaam; Waterhoentje, veel; Meerkoet, gewoon, doch 
niet veel; Scholekster, gewoon; Kievit, veel; Strandplevier, 
gewoon ; Kemphaan, gewoon; Tureluur, veel; Grutto, veel; 
Wulp, veel; dat hij sterk afneemt zooals u schrijft in 
1). L. N. van Juni 1907 geloof ik niet, hel komt mij ten
minste voor dat er nog evettvoel van die vervelende dieren 
in 't duin zitten als 5 A 0 jaar terug; Vischdiefje, gewoon; 
Noordsche zeezwaluw, ik zio in den broedtijd wel eens 
Noordsche zeezwaluwen boven de singels in de stad vliegen, 
het is dus niet onmogelijk dat zij hier in den omtrek 
broeden, maar makkelijk uit te maken zal het niet zijn, 
daar zij zoo veel op de vorige gelijken en men hier op de 
broedplaatsen van St. Hirundo de vogels niet zoo dichtbij 
te zien krijgt, dat men er eventueel een St. Macrura tusschen 
zou herkennen; Zwarte zeezwaluw, zeldzaam;Zilvermeeuw, 
weinig; Kokmeeuw, weinig; Wilde eend, gewoon. 

A. TKAANHERG. 

Vogelwereld. 

Ingevolge het verzoek in de Juni-aflevering van 1). L. N. 
zend ik hiernevens een lijstje mijner waarnemingen over 
1903/07 omtrent den stand der vogelbevolking in Heerlen 
en de naaste omgeving. 

Tot nadere toelichting deel ik u mede, dat het aantal 
vogels over 't algemeen afneemt, hetgeen m. i. toe te schrijven 
is aan het omhakken van het prachtige woeste Streeper-
bosch, en de onbedwingbare manie van de, hier in 't mijn-
district steeds toenemende, bevolking om zangvogels te 
vangen en in kooitjes te houden. 

De korhoenders in de bosschen van den heer Meuten te 
Nieuwenhagen zijn niet uitgepoot als jachtvogels, maar 
sedert 2 jaar daar aangekomen als zwervelingen uit het 
noorden. 

Heerlen en omstreken. 
Akkerleeuwerik, talrijk; Boomkruiper, niet veel; Boom

klever, niet veel; Bonte kraai, niet voorkomend; Bonte 
specht, weinig; Boompieper, vrij veel; Braamsluiper, vrij 
veel; Bastaard-nachtegaal, zeer talrijk; Boerenzwaluw, zeer 
talrijk; Ekster, buitengewoon veel; Fitis, niet veel; Fluiter, 
tamelijk veel; Fazant, gefokt als jachtvogel; Goudhaantje, 
tamelijk veel; Groene specht, zeer talrijk; Grasmusch, 
talrijk; Gekraagde roodstaartje, zeer talrijk; Geelgors, zeer 
talrijk; Grauwe vliegenvanger, talrijk; Groote lijster, tegen
woordig vrij veel; Huismusch, steeds meer in getal; Huis
zwaluw, vrij talrijk (of talrijker); Houtduif, zeer voel; Havik, 
zeldzaam; Koolmees, zeer veel; Kuifmees, zeldzaam; Kauwtje, 
zeer vool; Keep, vrij zeldzaam; Kuifleeuwerik, zeer talrijk; 
Koekoek, vrij talrijk; Kleine boschduif, eenige exempl. 
Amstenrade; Kerkuil, vrij zeldzaam; Kwartel, nogal voor
komend; Korhoen, 7 exempl. Nieuwenhagen; Koperwiek, 
vrij zeldzaam; Kramsvogel, afwisselend; Meerkol, zeer tal
rijk '03 '06 nu '07 bijna verdwenen; Nachtegaal,zeer talrijk; 
Ooievaar, zeer zeldzaam; Oeverzwaluw, moet hier en daar 
voorkomen; Pimpelmoes, zeer talrijk; Patrijs, zeer talrijk; 
Ringmusch, vrij zeldzaam; Roodborstje, vrij talrijk; Roek, 
zeer talrijk ('07 minder); Reiger, uiterst zeldzaam; Staart
mees, talrijk; Spreeuw, zeer talrijk '07 veel minder;Schild-
vink, zeer talrijk, doch afnemend; Spotvogeltjc, vrij talrijk; 
Steenuil, talrijk; Sperwer, vrij zeldzaam; Tjiftjaf, zeer veel; 
Tuinfluiter, niet talrijk; Tapuit, vrij zeldzaam; Tortelduif, 
zeer veel; Toren valk, niet voorkomend; Winterkoning, zeer 
veel; Weidepieper, zeer veel; Witte kwikstaart, tamelijk 
veel; Wielewaal, zeldzaam; Waterhoentje, vrij veel bij Schaes-
berg; Velduil, tamelijk veel; Usvogel, vrij zeldzaam; Zwarte 
mees, zeldzaam; Zwarte kraai, vrij veel; Zanglijster, vrij 
zeldzaam; Zwart roodstaartje, zeldzaam. 

Heerlen. D. FLEES. 
Griffier Kantongerecht. 

Een nieuw middel tegen verspekken. 
Het onooglikc on lastige glimmend vettig worden van 

vlinderlijven en vleugels waarvoor sommige soorten veel 
meer vatbaar zijn dan andere, heeft aan vele verzamelaars 
wat hoofdbreken gekost. Ter Haar in zijn bekend handboek 
raadt een 4-tal ontsmettingsmiddelen aan. Eenvoudig en 
goedkoop is het volgende: 

Men neemt een lege, schone carbiedbus of een stopfles en 
vult die voor slt met gasoline, vervolgens verzwaart men 
een leeg lucifersdoosje met hagelkorrels of stukjes ijzer en 
steekt den vlinder, die de kuur noodig heeft, er bovenop. 
Doosje met vlinder laat men nu voorzichtig op den bodem 
van bus of fles zakken, zodat de hele vlinder onder de 
gasoline zit. Men sluit de bus of fles goed dicht en zet haar 
dan ongeveer een week lang weg. Daarna kan de vlinder 
er uitgehaald worden; in een oogenhlikje is hij droog, van 
alle vet ontdaan en glimt als een nieuw eksemplaar. Ook 
voor wespen zou dit aan te raden zijn. 

Bcnekamp. ÜKliNlNK. 

Bericht aan allen die me hun naamkaartje zonden. 
Het aantal belangstelleuden in mijn plan was zóó groot, 

dat ik met vertrouwen op succes de lijsten durf bewerken. 
Het is echter een zeer tijdroovend werk en daarom voorzie 
ik dat zo niet vóór 1008 gereed zullen zijn. Alsdan hoop ik 
in de eerste plaats u allen oen exemplaar te zenden. Mochten 
nog meerderen ervan willen protitceren, dat zij dan hun 
verlangen kenbaar maken. De lijsten vermelden bloeitijden 
en vindplaatsen met tal van biologische bijzonderheden en 
een vertaling der Hollandsche namen. 

Wie wil mij helpen aan bloeitijd en tegenwoordige vind
plaats van de volgende planton: 

Erica carnea, Euphrasia lutea, Euphrasia Rostkoviana, 
Euphrasia verna, Gilia achillaéifolia, Gnaphalium purpurcum, 
Hesperis tricuspidata, Isoetes echinospora, Isoetos lacustris, 
Lathyrus hirsutus, Lemna arrhiza, Linaria chalepensis, 
Lithospermum purpureo-coeruleum, Lycopodium annotinum, 
Oenothera laciniata, Phleum graecum. Plantage cynops, 
Plantage Lagopus, Polygonum Bellardii, Rumex acutus, 
Salvia aelhiopis, Salvia glulinosum. Salvia Horminium, Silene 
muscipula, Slachys italicus, Veronica austriaca, Vinca major. 

't Is natuurlijk mijne bedoeling niet, dat iemand deze alle 
invult, maar slechts die, welke men weet of gemakkelijk 
kan naslaan. 

Ambt Doetinchem. A. JOMAN. 


