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kent!) kan allerlei bijzonderheden vinden in Heft 17 
van «Das Pflanzenreich" waarin de Lythraceeën 
door E. Koehne alle beschreven zijn (pag. 58—78). 

Hoe nu die roede-kattenstaart bij Hilversum ge
komen is, kan moeilijk uitgemaakt worden. Waai
de prachtige katttnstaart niet eens als sierplant 
gekweekt wordt, zal wel zelden niemand er toe 
overgaan de wel elegante, doch minder rijkbloeiende 
en kleinere roede-kattenstaart in kuituur te nemen, i) 
Daar de plant geen hakige vruchten of zaden heeft, 
is verspreiding door dieren of wol bijna uitgesloten. 

') Toch wordt de plant volgens Ascherson en Graebner 
gekweekt en verwildert zo wel eens uit een tuin (A. en G. 
Flora des N. O. deutschen Flachlandcs, pag. 504). 

En daar ze op vochtige plaatsen thuishoort, evenals 
de gewone kattenstaart, is de kans op verspreiding 
met graan of andere zaaizaden ook al niet groot. 
Onze winters kan de plant bepaald wel verdragen, 
daar ze 't o. a. tot Irkoetsk kan uithouden. Doch voor
spellingen zijn hier moeilijk te doen, al zou ik deze 
mooie kattenstaart graag in onze flora zien. Tot 
nog toe heeft ze zich maar een enkelen keer buiten 
haar gebied vertoond, maar misschien gaat ze op 
den ,/trek* en hebben we een kansje. 

Afwachten en uitkijken zullen wel de eenige 
middelen zijn, om dat uit te maken. 

A. J. M. GARJEANNE. 

HET GEKRAAGDE ROODSTAARTJE. 
(Erithacus phoenicurus.) 

f eb ik in Avicultura van 1907 Nr. 46 (zomer-
verzorging) en van 1908 Nrs. 5, 9, 15 en 18, 
zie errata Nr. 16 (wintervoedering) onder den 

titel „Iets over het opkweeken en houden van 
insectenetende vogels" eene breedvoerige beschrij
ving gegeven, op welke wijze men Gekraagde Rood-
staartjes met goed gevolg kan 
opkweeken en houden, thans 
wil ik U, onder verwijzing 
naar die artikelen in dat blad, 
de levenswijze van dit fraaie 
vogeltje beschrijven vanaf zijne 
prilste jeugd in 't nestje tot 
aan den geheel volwassen vogel, 
welke mededeelingen mij in 
dit zoo gewaardeerd tijdschrift 
op haar plaats schijnen. 

Een waar vogelliefhebber 
en natuuronderzoeker zal zeer 
zeker het groote voorrecht, mij 
ten deel gevallen kunnen be
seffen, in de gelegenheid te zijn 
geweest in de kleinste bijzon
derheden bekend te zijn geraakt 
met dat lieve individuutje, dat 
mooie vogeltje, schitterend van 
kleurenpracht, vergezeld van 
zijn vrouwtje, schoon door een
voud, groot in liefde. 

Is dit niet de belooning voor al dat grootbrengen 
en verzorgen ? 

't Zij mij vergund nog even te mogen opmerken, 
dat ik mij slechts alleen met het opkweeken van 
vogels bezig houd, wanneer zulks eventueel noodig 

Het Gekraagde R( 

blijkt. Met het uithalen van vogelnestjes occupeer 
ik mij niet, zelfs trek ik hiertegen zeer te velde, 
doch genoeg hierover. 

Het Gekraagde Roodstaartje heeft zoowel in de 
Nederlandsche-, als in de Latijnsche taal vele namen 
gekregen. Ik zal U al de mij bekende namen van 

dit vogeltje in beide talen 
noemen. 

De echte Nederlandsche n aam 
is zeer zeker „Gekraagde Rood-
staart" of „Gekraagde Rood
staartje" en de juiste oude 
Latijnsche naam is ongetwijfeld 
„Erithacus phoenicurus". 

De gegeven Nederlandsche 
volksnamen zijn de volgende: 
muurnachtegaal, blauwpaapje, 
paapje,roodborstje,roodstaartje, 
roodbaard, zomerroodbaard en 
blauwlegger. Vooral onder 
Haarlem is dit vogeltje onder 
de laatstgenoemde vijf namen 
bekend-

De verschillende Latijnsche 
namen, welke boekenschrijvers 
gebruikten in hunne werken, 
zal ik hier eveneens laten 
volgen: Erithacus phoenicurus, 
Ruticilla phoenicurus, phoeni 

cura, arborea, hortensis, pectoralis, Motacilla phoeni 
curus, Sylvia phoenicurus, Lusciola phoenicurus 
Ficedula phoenicura, ruticilla, Phoenicura ruticilla, 
muraria. 

De bijlage, behoorende bij de wet tot bescherming 
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van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, 
dd. 24 October 1892 (Staatsblad No. 236) 0 E 10, 
spreekt meer eigenaardig van „Luscinia phoenicura", 
welken naam ik als echt Nederlander in navolging 
daarvan maar aanhield. 

Alvorens U iets van dit vogeltje te vertellen, 
wil ik U eerst het pakje van het mannetje en van 
het vrouwtje beschrijven. 

Het mannetje heeft eene lengte van 14 cM. ge
meten van de punt zijns snavels tot aan het einde 
van den staart, zittende in eene houding, zooals 
penteekening 1 U aangeeft. Het heeft een zeer 
spitsen priemvormigen snavel, het boven gedeelte 
ervan komt iets over het onderste heen. Een m.M. 
boven den snavel begint het zwarte befje, dat in 
gebogen lijn vlak boven het oog schuin achterwaarts 
naar beneden gaat en over eene breedte van 2 | cM. 
onder den snavel loopt. Van af het zwarte befje 
tot aan de pooten en van links naar rechts tot de 
vleugels is het borstje, evenals het lichaam onder 
de vleugels roestrood gekleurd. Van af de pooten tot 
het uiteinde van het lichaam is het buikje witachtig, 
terwijl de dekveertjes loopende van het onderste 
gedeelte van het lichaam onder den staart licht-
geelachtig-bruin zijn. Boven den snavel heeft het 
een wit streepje of bandje op den kop, zooals pen
teekening 1 U duidelijk laat zien. Op den kop, rug 
en vleugels is de vogel blauwachtig grijs gekleurd, 
terwijl hij op een derde van den rug onderaan van 
af den staart tusschen de vleugels eveneens roest
rood gekleurd is, zoomede de staartpennen, behalve 
de beide middelste, welke echter donkerbruin zijn. 
De vleugelslagpennen zijn van boven donkerbruin, 
omzoomd met goudgele randjes, van onderen echter 
loodkleurig grijs. Snavel, oogen en pooten zijn 
zwart. Bij den snavel bevinden zich kleine tamelijk 
dikke gitzwarte baardhaartjes ter lengte van 2 mM. 

In tegenstelling van haar echtgenoot heeft het 
vrouwtje van Moeder Natuur niet zoo'n mooi pakje 
gekregen. Het is er toch mede tevreden en gevoelt 
zich niet minder gelukkig dan haar gemaal, die 
blijkbaar meer naar eenvoud dan naar opschik ziet. 
Kijk het mannetje maar eens moeite doen om zijn 
vrouwtje te bekoren. 

Boven op den kop, rug en vleugels bruinachtig 
gekleurd, heeft het wijfje een lichtgeel borstje met 
een fraai, bijkans wit vlekje onder den snavel op 
het koeltje. Bek, pooten, slagpennen der vleugels, 
alsmede de staart zijn evenzoo gekleurd als bij het 
mannetje. Tusschen de vleugels onderaan op den 
rug bij (fen staart is het eveneens roestrood. Het 
is even groot als het mannetje. De gitzwarte hel
dere kijkers, welke het wijfje een schrander uitzien 
geven, komen zeer goed uit op het lichtgele kleedje. 

») Gewijzigd bij Koninklijk besluit dd. 18 Juli 1908 (Zie 
Staatscourant No. 195). 

Het heeft eveneens zwarte snor of baardhaartjes. 
Penteekening 2 geeft U eene voorstelling van dit 

vogeltje. Men zou kunnen spreken van eene moment
opname, ik kom hier aanstonds op terug. 

Ik geloof het echtpaar nu voldoende aan U te 
hebben voorgesteld. 

Het Gekraagde Roodstaartje (vrouwtje). 

Het Gekraagde Roodstaartje behoort evenals het 
Blauwborstje (Erithacus cyaneculus), het Roodborstje 
(Luscinia rubecula) en het Zwarte Roodstaartje 
(Luscinia tithys) tot de orde der Nachtegaalzangers 
en mijnsinziens zeer terecht, want het Zwarte Rood
staartje uitgezonderd, zingen de overigen in één 
woord verrukkelijk. De geheele orde treft men bij 
mij levend aan en laat zich in het zingen niet 
onbetuigd. 

Denkt men de kleur van het Gekraagde Rood
staartje even weg, dan bemerkt men al dadelijk, 
dat het den Nachtegaal volkomen in houding gelijkt 
en ook den nieuwsgierigen aard in ruime mate met 
hem gemeen heeft. Nieuwsgierig, neen, niet te 
beschrijven, belangstellenden maak ik hierop dik
wijls attent. Het is vermakelijk hoe verstandig 
het naar een onbekend voorwerp kan turen. Het 
halsje rekt zich hoe langer zoo meer uit en wordt 
er van heel nabij naar het onbekende voorwerp 
gekeken, t o t . . . . dat het de aandacht niet meer 
waard schijnt. Geen wonder, dat het, evenals de 
Nachtegaal, gemakkelijk wordt gevangen. Dikwijls 
moet dit vogeltje zijne nieuwsgierigheid duur betalen. 

Hoe zacht het Gekraagde Roodstaartje ook van 
aard is, toch zijn de mannetjes onderling niet ver
draagzaam, echte vechtersbazen en kunnen elkan-
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der ongemakkelijk de haren uitkammen, ook al is 
er geene liefde in het spel. Is het om een wijfje, 
dan gaat het er op of er onder, als niet een der 
partijen de plaat poetst. Men moet ze letterlijk 
van elkaar trekken, ze hoeren en zien dan niets meer. 

De mannetjes dulden elkander niet in hunne 
onmiddelijke nabijheid. Wat is mij dat dikwijls 
opgevallen en hoe interessant een en ander van 
heel nabij gade te slaan. 

Een der jonge mannetjes zat eens heel lief te 
zingen, waarna het zich plotseling half omdraaide, 
de vleugels hoog naar boven uitspreidde met den 
hals recht vooruit, den snavel gericht op zijnen 
buurman naast hem zittende. De kwaadaardige 
houding deed aan eenen roofvogel denken. Hield 
buurman zich nu van den domme en zat hij in 
dezelfde houding van daar straks droomerig voor 
zich uit te staren, dan bleef het bij dat gebaar, maar 
wee, als buurman dergelijk dreigement niet welge
vallig was, nu dan klopten ze er maar weer op. 
Op mijn geroep liet het broederpaar zich echter 
terstond los. 

Dit is dan ook het eenige leed geweest, dat 
mijne pleegkinderen mij hebben aangedaan en aan
leiding was, dat de vier gebroeders niet meer bij 
elkander mochten blijven. 

Hieruit mijne conclusie makende, wil het mij 
voorkomen, dat het gezang van het Gekraagde 
Roodstaartje in dergelijk geval niet anders is als 
eene soort irritatie, omdat er een ander mannetje 
te dicht in de nabuheid is. De verbazende kras 
na dat zoogenaamde zingen sterkt mij in die meening. 

Vnor zijn jongen legt het vogeltje een ongekende 
stoutmoedigheid aan den dag, het vergeet zich zelf 
letterlijk en valt eventueel andere vogels woest 
aan. Dit heb ik eveneens waargenomen, toen ik 
eenige andere vogels bij de Gekraagde Roodstaarten-
familie in de groote binnenvolière deed. 

Is er gevaar voor kroost of eigen leven, dan 
laten beide vogels een zeer schel fluitend geluid 
hoeren. Geen jongen hebbende, verdragen ze 
overigens in gevangenschap heel goed andere vogels. 

De wijfjes leven in zeer goede harmonie oprecht 
zusterlijk. Altijd heb ik eene goede verstandhouding 
tusschen haar waargenomen. Zij zijn veel liever 
als de mannetjes. Ik houd dan ook veel meer van 
dat eenvoudige wijfje. Met het laatste leeft men al 
zeer spoedig op vertrouwelij ken voet. 

Vroolijk leven deze vogeltjes, ingelukkig, steeds 
wippend met den staart. Wat heb ik daarvan 
heerlijk genoten in mijne huiskamer in het hartje 
van den winter, in het laatst van December 1907, 
toen de wijfjes, steeds wippend den staart uitsprei
dend, de mannetjes toeriepen, die daarop terstond 
in vollen zang schoten. 

Penteekening 2 geeft U een beeld van de U 

daarnet geschetste houding van het steeds roepende 
wijfje, slechts één oogenblikje waar te nemen bij 
dien vroo'ijken roeptoon „oeiel-oeiet-oeiet." 't Liefst 
zag ik het vrouwtje in die houding, zoo echt in 
haar volle element. De beide middelste zwartbruine 
staartpennen kwamen dan zoo mooi uit. 

O, ü weet niet half, welk heerlijk werkje het 
is, dat opkweeken van vogels. Wat eene dankbaar
heid, wat eene liefde en gehechtheid... en bij de 
menschen? 

Dat wachten en verlangen naar hunnen verzor
ger, dat vroolijk roepen, dat steeds hem zoeken 
met de oogen, de halsjes veruitstrekkende, als hij 
zich een oogenblik verstopt, met hen bezig houdt 
en speelt. Men komt op die manier zoo geheel op 
de hoogte met hunne maniertjes van doen, hof-
makerij en jaloesie. Zijt U een vogelliefhebber? 
Welnu aan U de beoordeeling. 

Maar ik zou afdwalen, hierover kunt U genoeg 
lezen in Avictdtura, dit tijdschrift vraagt slechts 
naar natuurbevindingen. 

Het Gekraagde Roodstaartje komt zeer algemeen 
in ons land en in Europa voor, evenals het Zwarte 
Roodstaartje, is een insectenetende vogel en voedt 
zich uitsluitend met allerhande kleine insecten, 
insectenlarfjes en wormpjes. 

Het leeft niet hoog boven den grond en wordt 
bij voorkeur aangetroflen in la^g hout en struik
gewas van tuinen en bosschen. Zelfs ziet men het 
wel eens op huizen, doch nimmer treft men het 
in dichtbebouwde stadsgedeelten aan. Als hooge 
zeldzaamheid kan ik U melden, dat ik dezen zomer 
een jong mannetje in nestvelerpakje ving in eene 
klepkooi, hangende tegen den muur van het door 
mij bewoonde huis. De Gekraagde Roodstaartjes in 
mijne buitenvolière hadden dit vogeltje zeker gelokt. 

Zijn nestje maakt het eveneens laag bij den 
grond in struikgewas of holle boomen. Hooger dan 
1.90 M. trof ik het nimmer aan. 

In sommige boeken vind ik vermeld, dat het 
Gekraagde Roodstaartje doorgaans een slordig nestje 
maakt. Keurig gebouwde nestjes van dit vogeltje 
heb ik nog wel eens aangetroffen. Zoo aanstonds 
kom ik hierop terug-

Het broedt hier twee maal gedurende den zomer 
en legt gemiddeld 6 a 7 eitjes. Deze eitjes zijn 
langwerpig en blauw van kleur. Het zal daaraan 
den naam van blauwlegger hebben te danken. Dit 
jaar bracht ik echter een nestje jongen groot van 
vijf en is het mij eveneens bekend, dat in één 
nestje acht jongen zaten. 

T. E. BOUMA. 

(Wordt vervolgd). 


