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plaar goed onderscheiden de gouden kringetjes ora 
de oogen, een lange rechte rugvin, twee korte 
borstvinnetjes en een zeer flauw gevorkte staartvin. 
Zeer duidelijk was de zwemblaas te onderscheiden 
achter de kieuwen, en de weg, welke het voedsel 
nemen moet, om naar de aarsopening te geraken. 
Het dierste was compleet in z'n geheel als mica 
doorschijnend. 

Maar enfin, hoe het ook zij, ik had thans duidelijk 
het bewijs, dat de vischjes in de vijver, geteeld 
waren uü de door hunne ouders in het begin van 
Augustus afgezette en bevruchte eieren. 

Jammer, kan ik niet met zekerheid zeggen, wan
neer de diertjes uitgekomen zijn, daar dit evenzoo 
goed een tien h twaalf dagen vroeger gebeurd kan 
zijn. De eerste planten had ik reeds in Md er 
ingebracht en de laatste op 15 Augustus en ook 
dit groen beetje bij beetje, terdege afgewasschen, 
ter vrijwaring voor ontuig; zeer waarschijnlijk 
zouden de vischjes dan ook een grootere afmeting 
reeds gehad moeten hebben. Natuurlijk gevoelde ik 
mij met die ontdekking de wereld te rijk en zie ik 
met nieuwsgierigheid en spanning de verdere ont
wikkeling der eerstgeborenen te gemoet. Wie weet 
welke verrassing mij nog wacht, terwijl ik dan 
tevens bij een volgende gelegenheid iets naders 
hieromtrent hoop te kunnen meedeelen in D. L. N. 

Amsterdam, 13 Sept. '09. W. H. DE F. 

DE ROODBORST TAPUIT. 
(P ra t inco la rüb ico la ) . 

(Vervolg van blz. 174). 

Den 2l8ten Augustus (1907). De jonge Roodborst 
Tapuiten zijn geheel in de veertjes, vliegen reeds 
uit het nestje, doch hebben nog raaar een klein 
staartje. 25 Augustus: de jongen vliegen reeds 
eenige dagen tierig door de kooi, doch de staart is 
nog raaar weinig aangekomen. 26 Augustus: de 
jongen eten alleen. 30 Augustus: de oude vogels 
verkrijgen weder hunne vrijheid. Vermoedelijk bestaat 
het drietal uit twee mannetjes en één wijfje. 

De geschiedenisles is reeds afgeloopen. 
Wij hebben dus alweer gezien, dat de jongen van 

den Roodborst Tapuit gelijk van kleur zijn als de 
jongen van het Gekraagde Roodstaartje, slechts de 
witte streep op de vleugels en het donkere staartje 
zeggen ons, dat we met jonge Roodborst Tapuiten 
te doen hebben. 

Penteekening 3 toont u het pas uitgevlogen jonge 
vogeltje. 

Deze Tapuitjes vlogen reeds uit, toen zij achttien 
dagen oud waren, keerden in den beginne niet in 

het nestje terug, doch verlieten dit voor altijd. Ik 
vind zulks ook zeer begrijpelijk, daar zij bij voorkeur 
op den grond levende, voldoende schuilplaats kunnen 
vinden tusschen het gras. 

Het staartje groeit niet zoo spoedig aan als bij 
de Gekraagde Roodstaartjes. Na verloop van plm. 
22 dagen eten deze vogeltjes alleen. Ook de don
kerst gekleurden zijn mannetjes, de lichtergekleurde 
vogeltjes wijfjes gebleken te zijn. 

Onder dit kroost waren de mannetjes ook al 
weer het sterkst vertegenwoordigd. 

Moeder Natuur levert in de vogelwereld meer 
mannetjes als wijfjes, weer lijnrecht het tegenover
gestelde als bij ons menschen, waar de dames het 
grootst in aantal zijn, volgens heerlijk verkwik
kende statistiekjes. (Wie voelt hiervoor niet veel?) 

Laat ons eens verfler zien. Ieder, die wat aan 
kunstschilderen heeft gedaan en hierin onderricht 
heeft gehad is steeds voorgehouden (althans is 
zulks bij mij het geval geweest) eerst het donkere 
opzetten, het laatst de lichtere tinten. 

Hier al weer Moeder Natuur, die met al onze 
geleerdheid niets te maken wil hebben. Zij levert het 
u precies omgekeerd. Een en ander hebben wij 
reeds gezien bij de Gekraagde Roodstaartjes. 

Eerst begint zij de lichtere tintjes op te zetten, 
de donkere kleuren komen het laatst en voltooien 
het pakje. 

Na verloop van drie maanden hebben de jongen 
volkomen het pakje der ouders verkregen. Het 
tweede broed maakt de reis dus weer mede in 
het nestvederpakje. 

De kleurverandering der jonge mannetjes geschiedt 
als volgt. Eerst komen er roestroode veertjes in 
het borstje, daarna wordt de hals aan beide zijden 
wit en de kop wordt hoe langer hoe donkerder tot 
dat hij geheel zwart is, van boven zooals u reeds 
weet met donkerbruine kleine schubjes bedekt. Als
dan is tevens de kleur op den rug voltooid. 

Bij de wijfjes vereischt de kleurverandering weer 
veel oplettendheid. Volgt men dit niet serieus, dan 
is het pakje verwisseld, voor en al eer men het 
zelfs heeft bemerkt. De hals wordt aan beide zijden 
zachtjes aan wit en de nestveertjes vallen uit, totdat 
natuurlijk het pakje geheel de normale kleur van 
het volwassen wijfje heeft verkregen. 

Het is mij opgevallen, dat deze vogeltjes de uit
vallende veertjes niet opaten. 

De jongen verdragen elkander in het begin wel, 
later moet men de mannetjes scheiden, wil men 
schermutselingen voorkomen. 

Hebben we straks gezien, dat de oude vogels nu 
eenmaal niet lot de raakste behooren, zeer schuw 
zijn, opgekweekt zijn ze wel aardig hoor, hen zal 
ik niet afvallen, ook zijn ze dankbaar en hechten 
zich zeer aan hun verzorger. Maar welke opge-
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kweekte vogel is een vogelliefhebber niet dierbaar. 
Let raaar eens op, wanneer het oogenblik van 
scheiden aanbreekt. Men bemerkt dan zeer goed, dat 
hij iets mist, telkens wordt nog eens naar de 
ledige kooi gekeken, raaar hoe zou hij anders zijne 
pleegkinderen ook zoo flink hebben gekregen en 
gehouden. 

De foto van raijn jongens is mislukt, kan niet 
worden opgenomen. (Het zusje zal zich, hoop ik, 
niet beleedigd gevoelen, dat ik haar hieronder 
rangschik). Twee er van zijn witte vlekken ge
worden, meer niet. Zoo'n vreemde man ook onder 
dat zwarte doekje! 

De jonge vogels konden zoo leuk hunkeren naar 
hun lekkere hapjes, waren zoo gaarne door mij toe
gesproken en vkgen mij op de vogelkaraer overal na. 

De Roodborst Tapuit behoort tot de trekvogels. 
Ook raijne pleegkinderen hebben den trektijd in 
miniatuur medegemaakt, vooral des nachts kwam 
zulks goed uit. Men ziet hein nagenoeg overal in 
ons land, zij het dan ook in kleinen getale. 

Hij komt hier heel vroeg in het voorjaar, na vooraf 
in het Zuiden te hebben geruid. Reeds den 20sten 
Maart 1908 kwam er mij een in handen, die blijk
baar zijn heerlijke hapjes nog niet kunnende vinden, 
zich gemakkelijk liet vangen. Van hem is door mij 
een nuttig gebruik gemaakt. Dit vogeltje, voorwaar 
een prachtexemplaartje, diende als model voor 
penteekening 1. 

Heel laat, half October trekt hij weer naar war
mere landen, na hier eerst zijn pakje behoorlijk 
voor een nieuw te hebben geruild. Enkelen blijven 
echter hier overwinteren, worden daardoor gedoemd, 
evenals het Roodborstje, in nood kleine zaadkorrels, 
kortom alles te eten, wat de pot schaft. Men ver-
gete dan ook nooit in den winter één dag de brood-
kruimels te strooien. Ze zijn er u zoo dankbaar voor! 

Het zingen van den Roodborst Tapuit heeft niet 
zooveel te beteekenen. Hij zweert bij zijn roeptoon, 
tuktuk-tuktuk. Dit geluid schijnen de kleine spits-
bokkige vogeltjes heel fraai te vinden. Ik weet soms 
zelf niet wie er zoo ,/raooi" op de vogelkaraer aan 
de gang is. 

In angstige oogenblikken hoort raen een klagend 
gepiep. 

Sommige Ornithoiogen beweren dat de Roodborst 
Tapuit slechts éénmaal hier broedt. U houde mij 
mijne opinie ten goede, doch ik deel deze zienswijze 
niet meer. Ik zal u dit aantoonen. 

U weet immers nog den dag, welken u niet zoudt 
vergeten. Welnu, ongeveer 3 Augustus werden mijne 
pleegkinderen geboren, dus . . . tweede broed. Het 
is dunkt mij al heel moeilijk om de veronderstelling 
in de voorafgaande alinea genoemd voor zeker te 
willen houden, te meer, daar dit vogeltje op geheel 
afgelegen plaatsen broedt. Wie zegt u, of de vogels, 

die hier een nestje hebben, niet een half uurtje 
gaans een tweede bouwden, of hebt u hen een lintje 
aan de pootjes gebonden? 

Nu, ik leid hieruit veel liever af, dat het wel 
degelijk hier twee keer broedt, juist omdat dit 
vogeltje hier reeds zoo heel vroeg komt, zooals wij 
daar straks hebben gezien en let wel, dan is het 
eerste werk het bouwen van een nestje. 

Een en ander heb ik reeds een paar malen waar
genomen en zal ik u deze stelling later bewijzen 
in eene bijdrage over het Zwarte Roodstaartje (Eritha-
cus titis). En even aannemende, dat de Roodborst 
Tapuit hier slechts eenmaal broedt, bij verstoring 
van het eerste nestje slechts een tweede bouwt, 
welnu, dan brengt zulks een vertraging teweeg van 
ten hoogste 3 èt 4 weken. 

In beide gevallen zouden de jonge Roodborst Tapuiten 
dus veel vroeger zijn geboren als thans (3 Augustus). 

Het bouwen van een tweede nestje gaat bij ver
storing van het eerste veel spoediger. In ééne week 
loopt alles af, vindt men in het nieuwe mandje 
reeds weer het eerste eitje. Een en ander valt mij 
ook al niet moeilijk u te bewijzen en heb ik meer 
dan eens waargenomen bij vogels, wier te bouwen 
nestje veel meer tijd en inspanning vorderde dan 
dat van den Roodborst Tapuit, zooals bijvoorbeeld 
bij zwaluwen. (Ook hierover zal ik het later hebben, 
ik zou thans te ver afdwalen.) 

Ik meen u nu voldoende te hebben bewezen, dat 
we bij onze Tapuitjes wel degelijk te doen hebben 
met tweede broed, in den gewonen zin, ook al in 
verband met een paartje Gekraagde Roodstaartjes, 
dat die dagen geregeld des middags met kroost 
(tweede broed) even oud als mijne jonge Roodborst 
Tapuitjes in de omgeving van mijne woning in eenen 
tuin vertoefde. 

Een gelukkige ontdekking dus op ornithologisch 
gebied. >) 

Zijn nestje maakt deze vogel, zooals we reeds 
zagen, bij voorkeur op den grond in een kuiltje, 
liefst tegen een hoogen, dik met gras begroeiden 
dijk. We konden het zoo straks immers al niet 
vinden! 

De woning van mijne pleegkinderen is eveneens 
bij mij in natura aanwezig in mijne kleine nesten
verzameling en door mij bijgezet in een klein heu
veltje van mos (imitatie), waarin het onder gedroogde 
grashalrapjes ligt verscholen, evenals in de natuur. 

Het is 8 cM. diep en keurig saamgevlochten uit 
droge grassteeltjes met veel paardenhaar van binnen. 
Van boven heeft het een stevigen rand, waarin 
vele groote donkere kippenvoeren zitten. Deze dienen 
zeker ter beschutting tegen koude. Het werd ge
vonden even buiten Arnhem langs den hoogen 

l) Ziet de toevoeging onder liet slot dezer bijdrage. 
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spoordijk naar Westervoort. Het aantal 'eieren is 
5 a 6. Deze eitjes zijn groenachtig blauw met 
roode stipjes gespikkeld, ook wel eens geelachtig 
van kleur. 

Dat deze vogel veel plast en baadt, behoef ik u 
wel niet te zeggen. Welk vogeltje is niet kraak-
zindelijk. Menschdom, spiegelt u eraan. 

Nu rest mij nog van dezen vogel te vermelden, 
dat hij het voedsel, hetwelk zijn maag niet verdraagt 
of kan verwerken, uitbraakt. Het Gekraagde Rood
staartje doet dit eveneens. Het is vermakelijk te 
zien welke ,/mooie" gezichten hierbij worden ge
trokken. Steeds heb ik mij er over verbaasd, dat 
een balletje (ovaal van vorm), ter grootte van eene 
bruine boon, door het keeltje kan en toch heb ik 
zulks moeten constateeren. 

Ik geloof, dat ik er ben. De punten dezer bijdrage 
zijn alle aangestipt. Eventueel ben ik gaarne bereid 
u nader in te lichten. Wederom meen ik zulks 
reeds te hebben voorkomen. 

Zijt u van onze excursie daarnet niet veel 
wijzer geworden, omdat u het echtpaar Roodborst 
Tapuit slechts even te zien kreegt, welnu, thans 
hebt u deze excursie kunnen maken gezellig ver-
toefende in uwe huiskamer. 

Welk eene bron van studie en genot, niet waar, 
biedt mijne kleine vogelinrichting voor den bewon
deraar der heerlijke schepping. 

Arnhem, 17 April 1909. T. E. BOUMA. 

Bij 't nazien der proef van dit artikel ('t is nu 
inmiddels 23 November 1909 geworden), haast ik 
mij u raijne verdere Ornithologische waarnemingen 
betreffende de Roodborst Tapuiten mede te deelen, 
teneinde het voorrecht te smaken u nu reeds te 
kunnen bewijzen, dat de Roodborst Tapuiten hier 
zeer zeker wel twee maal broeden. 

Ongeveer half Augustus van dit jaar zag ik tot 
mijne groote vreugde bij een vogelliefhebber hier 
ter stede een jong paartje Roodborst Tapuiten, dat 
nagenoeg reeds op kleur was en =•= tien weken oud, 
ergo eerste broed. 

Mijn vermoeden berustte dus op goede grond
slagen. 

TROSVLIER. 

Verleden jaar in Februari ontving ik een paar 
takjes van een boom, met verzoek te zeggen 
wat het er voor een was. De zendster schreef 

er bij: geen vlier, want hij bloeit veel eerder en 
anders. 

Toch leken ze mij wel vliertakken te zijn, te 
oordeelen naar de schorsmondjes (de lenticellen), 

maar de knoppen waren weer niet zoo los als bij 
vlier; het eenige middel om spoedig zekerheid te 
krijgen was ze te trekken, en ze gingen met zoo
veel andere in de groote vaas, die elk jaar in Maart 
bij mij op tafel vol bottende boomknoppen staat. 

De takjes in kwestie liepen snel uit, vlugger dan 
de meeste andere; begin Maart had ik al duidelijk 
bloemtrossen, en die vertoonden iets bijzonders. 

Onder eiken bleekgroenen bloemtros, boven aan 
de bloeistengels, en later toen de bladeren opschoten 
ook onder elk bladpaar zaten rechts en links of 
voor en achter twee helderroode knoppen als dikke 
bakerspelden; bij het uitspreiden van den bloeitros 
vertoonde bijna elk steeltje zulke roode puntjes; 
de knopjes begonnen te glimmen, en als de zon ze 
bescheen, glinsterda er duidelijk een sapdroppeltje 
op, dat zoet smaakte; honig dus; en dat op zoo'n 
vreemde plaats. 

Eerst kon ik diebuitenbloemschehonigmachientjes 
niet thuisbrengen; maar hoe verder de takken uit
liepen, des te duidelijker kwamen de roode knopjes 
uit; ze groeiden blijkbaar mee, maar behielden hun 
vorm; het konden vervormde steunblaadjes zijn, te 
oordeelen althans naar de plaats waar ze ontstonden, 
en dit bleek inderdaad juist; want heel onder aan 
een tak vond ik één van de twee roode spelde 


