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Kemphaan. — De kemphaantjes broeden op de weilanden, 
in gezelschap van kievitten, tureluurs en grutto's. De vier 
eieren vindt men in het begin van Mei. 

Turaluar en (irutto. — Broedplaatsen als boven. De vier 
eieren vindt men in de tweede helft van April en worden 
met de kievitseieren medegeraapt. 

Wulp. — In tegenstelling met de verwante sooretn zoeken 
de wulpen juist de eenzaamheid. Ze broeden talrijk in de 
duinen en op de heidevelden, doch niet in elkanders nabij
heid. Eenmaal vond ik een wulpennest midden tusschen 
een aantal nesten van de zilvermeeuw. Omstreeks half 
April vindt men de vier eieren, soms iets vroeger, als het 
voorjaar bijzonder gunstig is. 

Zilvermeeuw. — De zilvermeeuwen broeden in kolonies 
in de Hollandsche duinen, doch niet op Texel ('.' T.) en aan den 
Hoek van Holland. Het groote, uit helm vervaardigde nest 
bevindt zich op de hellingen of op vlakke duintoppen. In 
het einde van Mei bevat het twee of drie eieren. 

Kokmeeuw. — De kokmeeuwen leggen hunne kolonies 
aan in moerassen. De nesten bevatten omstreeks midden 
Mei 3 eieren. 

Vischdiefje. — De vischdiefjes broeden in groote menigte 
op de Noordzee-eilanden en aan den Hoek van Holland, 
zoowel op het breede strand als op de geestgronden en in 
de polders. Het legsel van drie eieren vindt men tegen 
het einde van Mei. Slechts zelden vond ik in de nesten 
eenige aanduiding, dat de vogel moeite had gedaan een 
onderlaag voor de eieren aan te brengen. 

Bwergstern. — De nesten der dwergsterntjes vindt men 
aan den Hoek van Holland steeds op het strand, slechts 
weinig boven de hoogwaterlün. In het laatst van Mei be
vatten de nesten drie eieren, waarvan de kleur merkwaardig 
goed met die der omgeving overeenkomt. 

Zwarte Stern. — De zwarte sterns vormen kolonies in 
meren en veenplassen. In Limburg en Oostelijk Noord-
Brabant zijn ze bijv. talrijk in de ondiepe plassen op de 
heide. De drie eieren vindt men omstreeks midden Mei op 
drijvende biezen. 

Bergeend. — De Bergeenden broeden in konünenholen. 
Her, nest bevindt zich ongeveer een meter van den ingang. 
Het legsel van 10 a 12 eieren is in de tweede helft van 
Mei voltallig. 

Wilde Eend. — De wilde eenden broeden evengoed langs 
de wateren in het polderland als midden in de duinen 
tusschen doornstruiken en helm. Zün de jongen uitgekomen, 
dan trekt de heele familie landwaarts om de dichtstbüzijnde 
sloot op te zoeken. Ik vond wel eendennesten in de laatste 
duinonrü, waar op eenige kilometers afstand geen zoet 
water te vinden was. De 10 a, 14 eieren viudt men in het 
midden van April. 

Vwut. — De fuut broedt nog vrij talrük op onze plassen 
en meren. Het nest bevindt zich meestal midden op het 
water tusschen eenige rietstengels en is slechts een slor
dige hoop dood riet en biezen. In het begin van Mei bevat 
het nest drie eieren, die door de modderige, natte omgeving 
vuile, bruine vlekken vertoonen. 

Venloo. P. ÏESCII. 

Tegenwoordige stand van bij Wageningen voorkomende 
vogelsoorten, in vergelijk met vorige jaren. 

Kauw, stationair; Roek, toenemend; Kraai, afnemend; 
Ekster, sterk afnemend; Vlaamsche gaai, weinig broedend, 
op najaarstrek afwisselend; Wielewaal, stationair; Grauwe 
Klauwier, toenemend; Spreeuw, in 1907 beslist minder dan 
in 1906; Groenling, toegenomen; Vink, in 1907 minder dan 
in 1906; Barmsijsje, op den trek sterk verminderd; Kneutje, 
toegenomen; Ringmusch, sterk toegenomen; Huismusch, 
stationair; Rietgors, toegenomen; Geelgors, stationair; 
Leeuwerik, stationair; Kuifleeuwerik, stationair; Boom
leeuwerik, toegenomen; Witte Kwikstaart, stationair; Gele 
Kwikstaart, toenemend; Boompieper, stationair; Graspieper, 
stationair; Boomkruipertje, afgenomen; Boomklever, afge
nomen; Koolmees, sterk afgen.; Pimpelmees, sterk afgenomen; 
Zwartkopmees, sterk afgenomen; Kuifmees, iets toegenomen; 
Staartmees, afgenomen; Goudhaantje, afgenomen; Winter-
koninkje, stationair: Bastaardnachtegaal, toegenomen; Gras-
musch, stationair; Braamsluiper, weinig; Zwartkop, weinig; 
Tuinfluiter, stationair; Fluiter, weinig; Fitis, zéér veel; 
Tjiftjaf, iets toegenomen; Spotvogel, iets toegenomen; Riet
zanger, toegenomen; Karekiet, weinig; Kleine Karekiet, 
stationair; Boschrietzanger, stationair; Koperwiek, op den 
trek in aantal sterk wisselend; Merel, sterk toegen,; Groote 
Lijster, wordt hier hoogst zelden gezien; broedt hier niel; Zang
lijster, op voorjaarstrek 1907 bijzonder weinig; als bro ïdvogel 
sterk toegenomen; Kramsvogel, op den trek sterk wisselend; 
Nachtegaal, afgenomen; in 1907 minder dan in 1906; Rood
borstje, stationair; Witgesterd Blauwborstje, komt hier 
niet voor; Gekraagde Roodstaart, toegenomen; Zwarte 
Roodstaart, iets toegenomen; Tapuit, afgenomen; Paapje, 
zéér veel; Roodborst-Tapuit, toegenomen; Grauwe Vliegen
vanger, stationair; Zwartgrauwe Vliegenvanger, afgenomen; 
Boerenzwaluw, verminderd; wellicht door verdwijning van 
broedgelegenheden = vermindering van schaapskooien en 
tabaksschuren; Huiszwaluw, stationair; Bergzwaluw, afge
nomen; door normaliseering van den Rijn verdwenen vele 
broedplaatsen aan de oevers; Groene Specht, afgenomen; 
Groote bonte Specht, stationair; Kleine bonte Specht, 
stationair; Draaihals, stationair; Koekoek, iets toegenomen; 
Gierzwaluw, verminderd; nestgelegenheden verdwenen; 
Nachtzwaluw, stationair; Usvogel, toegenomen; Steenuil, 
stationair; Boschuil, iets toegenomen; Sperwer, toegenomen; 
Buizerd, in 1907 op den trek talrijker dan ooit; Boomvalk, 
afgenomen; Torenvalk, afgenomen; Woudduif, in 1907 belang
rijk minder dan in 1906; Boschfazant, toegenomen; Patrijs, 
toegenomen; Kwartel, zéér sterk afgenomen; worden bijna 
niet meer gehoord; Blauwe Reiger, sterk afgenomen; 
Ooievaar, geleidelijk verminderd; Waterhoentje, toenemend: 
Meerkoet, afgenomen; Kievit, afnemend; Kemphaan, in 1907 
talrijker dan vroeger; Grutto, toenemend; Tureluur, stat.; Wulp, 
in voorjaar 1905 en najaar van 1905 op 1906 bijzonder veel; 
van 1906 op 1907 nagenoeg niet gezien; een enkel paar 
broedt in de Geldersche vallei; Kokmeeuw, in voor- en 
najaar talrijker dan vroeger; Vischdiefje, sterk afgenomen; 
Zwarte Zeozwaluw, sterk wisselend; heeft hier in de laatste 
jaren nimmer een broedkolonie van eenige beteekenis ge
had ; Wilde Gans, op den trek in aantal nog al afwisselend; 
Wilde Eend, toegenomen; Zomertaling, toegenomen. 

Stand van enkele broedvogels bij Kerkwerve (Schouwen). 
Groote Zeezwaluw, toegenomen; Vischdiefje, verminderd, 

maar toegenomen op Buiveland; Kopmeeuw, in dit jaar 
(1907) buitengewoon talrijk; Tureluur, Kemphaan, Grutto, 
Kluit, Scholekster, Kievit, alle belangrijk afgenomen in ver
gelijk met vroegere jaren. In de duinen bij Haamstede in 
1907 de Kievit talrijker dan in andere jaren; (als oorzaak 
wordt opgegeven, dat de eieren daar minder druk worden 
gezocht; Wulp, niet bij Kerkwerve; wel in de duinen, 
maar rveinig. 
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