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Hieronder vindt ge het beloofde lijstje van de planten op den top van de 
Dietzenley. 

Over de vulkanen zelf en hun planten- en dierengasten zelf, en ook over de 
versteeningen later weer eens. E. HEIMANS..^», 

Lijstje van de planten die op den top van den Dietzenley groeien (de opper
vlakte is ongeveer tien Are). Let op het mengelmoes! 

Boomen en heesters: beuk, eik, ratel-populier, eschdoorn, esch, lijsterbes, 
linde, waterwilg, Spaansche aak, trosvlier, hazelaar, Gallische roos, vogelkers, 
kruisbes, sleedoorn, groote brem, wilde-kornoelje, grove den, meelbes (Sorbus 
aria), framboos. 

Grassen en verdere éénzaadlobbigen: kropaar, parelgras (Melica nutans en 
uniflora), straatgras en boschbeemdgras, bergbeemdgras, Paris en kransbladige 
salomonszegel en lelietjes van dalen. 

Brandnetel, bloedblad, zandkruid, koekoeksbloem, Moerhingia, grootbloemige 
sterremuur, knoldragende boterbloem (Dentaria bulbifera), torenkruid, scheefkelk 
(Arabis Gorardi), zandraket, kleinste-veldkers(Cardamineimpatiens), akkerviooltje, 
beemd-ooievaarsbek, cypres-wolfsmelk, overjarig bingelkruid, geiteblad, engelwortel, 
knoldragende steenbreek, aardbei, knoldragende orobus, heggewikke, hokjespeul 
(Astragalus glycyphyllos), bosch-vergeet-mij-niet, groote-toorts, eereprijs, vinger
hoedskruid, hondsdraf, gele-doovenetel, marjolein, rapunsel, perzikbladig klokje, 
lievevrouwen-bedstroo, blauwe walstroo (Galium glaucum), kleefkruid, paarde
bloem, gemeen kruiskruid, kruiskruid van Fuchs, berg-centaurie. 

VAN DEN BRANDARIS. 
IJ ontvingen door bemiddeling van het Departement van Landbouw 
het Brandaris-rapport over het eerste halfjaar van 1912. De voor-
jaarstrek werd tegengehouden door de strenge vorst, die dit jaar 
vrij laat nog inviel. Eerst op 17 Februari komt er vogelbeweging van 
eenige beteekenis en 't zijn natuurlijk leeuweriken, spreeuwen en 

wulpen, die den lente-optocht openen. Zij komen aan te middernacht en blijven 
rondvliegen tot zes uur in den morgen. Veertig leeuweriken komen om 't leven. 
Den volgenden nacht zijn ook scholeksters van de partij en dat duurt dan zoo 
voort, nacht op nacht tot den 21sten, dan treden de kraaien op, den volgenden 
nacht vertoonen zich de eerste kieviten en strandloopers, terwijl in den nacht 
van 25 op 26 Februari de eerste lijsters verschijnen. De drukste nacht is die 
van 22 op 23 Februari. Dan duurt het trekken van 7 uur 's avonds tot 7 uur 
in den morgen. Ongeveer 800 vogels vinden rustplaatsen op de rekken aan de 
westzijde van den toren en ook de rekken op de kap zijn geheel bezet. In ' t 
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geheel zoowel op als om den toren sneuvelen in dien nacht 59 leeuweriken, 
12 spreeuwen, 12 lijsters en één krombekstrandlooper. 

In den nacht van 25/26 Februari doet zich een verschijnsel voor, dat ook al 
een week eerder was opgemerkt n.1., dat zeer veel vogels een rustplaats zoeken 
op de stagen van den seinmast, die zich op een der hoeken van 't platform verheft. 
De altijd waakzame bemanning neemt dadelijk dezen wenk ter harte en spant 
nu ook touwen tusschen de verschillende rekken voor de vogels, die een hennepen 
zitplaats verkiezen boven een houten, of een ijzeren, die met linnen omwoeld 
was. De bloot-ijzeren zitstaven zijn al sedert lang afgeschaft. Nog is gedenkwaardig, 
dat de groote vlucht op 22/23 Februari niet plaats had onder de gewone weers
gesteldheid voor groote vluchten (zuid-oostelijken zwakken wind met nevel of 
motregen,) maar bij een stijve koelte uit het zuidzuid-westen. Wel was't mistig. 

Van 26 Februari tot 6 Maart weinig trek. Maar dan gaat het weer nacht 
aan nacht, het drukst in de uren tegen den morgen. Leeuweriken vertoonen 
zich nu niet veel meer, die vroege trekkers volgen den winter dicht op de 
hielen; de nul-isotherme loopt op 6 Maart over IJsland, Bodö, Hernösand en Wiborg. 
Alleen op den zeer drukken treknacht van 25 Maart, wanneer meer dan duizend 
vogels op de rekken rusten, vertoonen zich weer eenige leeuweriken en daar 
komen er dan 13 van om het leven. Spreeuwen en kieviten blijven echter nacht 
aan nacht in groot aantal doortrekken en voorts vertoonen zich meeuwen, 
scholeksters, roodkelige duikers, wulpen, plevieren, rotganzen, enkele koperwieken, 
waterhoentjes, waterrallen en bokjes. Het drukst is het op 14 Maart, 16—17 
Maart en 25 Maart, altijd 't meest in de morgenuren en de stagen van den 
seinmast blijven steeds de meest geliefde rustplaats. 

In April en Mei worden de rondvluchten om den toren van minder betee
kenis, dan duurt de nacht te kort. Het heele wijzertje rond van Februari is 
dan ingekrompen tot hoogstens een uur of vier. Bovendien was in April de 
nachtelijke hemel meestal helder, wat wel jammer is, want nu hebben we van 
den zangvogeltrek niet veel gegevens verkregen. In Mei vinden we nog vermeld: 
zanglijster, braamsluiper,: rietzangers, tapuit, goudhaantjes, kleine karekiet, 
grasmusch, grauwe vliegenvanger, tureluurs en groote vluchten vischdiefjes. 
Het laatste slachtoffer is een drieteenige strandlooper, die 21 Mei dood wordt 
gevonden aan den voet van den toren. 
. . Men is thans begonnen aan den Brandaris een collectie aan te leggen van 

de vogelsoorten, die op of bij den toren omkomen. De Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten heeft daar eerst een beetje geld voor gegeven, andere 
vereenigingen, die zich met vogelstudie of vogelbescherming bezig houden hebben 
dat voorbeeld gevolgd en de Staat zelf (die dan ook, om met Mevrouw Behrens 
te spreken daar wel 't naast aan toe is) vindt er ook nog een penningske voor. 
De vogels worden door een bekwaam preparateur opgezet en in nette vitrines 
ter bezichtiging gesteld. Ongetwijfeld zal deze maatregel in zeer veel opzichten 
een goede uitwerking hebben. 
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Dr. Carl Hennicke, die in October 1911 met prof. Röhrig den Brandaris 
bezocht, heeft 13 April 1912 in een vergadering van de Uuitsche Vereeniging 
voor Vogelbescherming een voordracht gehouden over vuurtorens en vogel
bescherming. Hij heeft daarbij uitvoerig en met groote waardeering de inrichtingen 
aan den Brandaris behandeld. De voordracht, is in extenso afgedrukt in de 
zesde afievering jaargang 1912 van de Ornithologische Monatsschrift en heeft 
de aandacht van 't buitenland opnieuw op ons belangrijk werk gevestigd. Nu 
verwacht ik toch wel, dat wij binnenkort van navolging zullen hooren. 

JAC. P. TH. 

HET WOUDAAPJE. 
RIE jaren zijn er reeds voorbijgegaan en ik maakte mij al bang het 
vierde jaar te moeten ingaan, zonder de belofte te vervullen, die 
ik in de twaalfde jaargang van D. L. N. gedaan heb. Nu zullen de 
vogelliefhebbers wel begrijpen, waar het over gaan zal. Bovenstaande 
vogol is bekend in de moderne wetenschap als: //Ardetta minuta 

minuta L." 
De visschers in de omgeving van R'dam kennen hem uitsluitend onder den 

naam van „woudaapje". Volgens de naamlijsten is dat de gewone benaming; 
terwijl hij in andere deelen van ons land nog vijf andere volksnamen heeft. 

Het woord woudaapje zal wel eene verbastering zijn van „woudhopje". 
De woorden hopje of woudhopje of pitoortje en butoortje hebben alle betrekking 
op de grootte van den vogel. 

Het woudaapje is in vorm en levenswijze niets meer en niets minder dan 
de roerdomp in dwergvorm. Van Mei 1.1. af had ik al gevlast om toch eens 
een nestje van het woudaapje te zien te krijgen, en zoo het mogelijk was een 
afbeelding er van te nemen om die in D. L. N. te plaatsen. 

De maand Mei was vervlogen en Juni was er ook bij heengegaan, beide 
mooie maanden te vergeefs. Juli hadden we ook al achter den rug en nog steeds 
zocht ik naar een nest dier zonderlinge vogels. Of laat ik u beter inlichten, 
men kan niet naar moeras of plas gaan met het plan, woudaapjes te gaan zien; 
nog veel moeilijker is het een nest te vinden, daar het zich immers zoo aan de 
omgeving aanpast. Het vinden van zulk een nest is bloot toeval, men moet er 
als het ware zoo tegen aanloopen. 

Opzichter Hofland uit de Akkerdijksche plassen, gem. Vrijenban bij Overschie, 
waar ik vroeger al over geschreven heb, was weer de persoon, die ons moest 
helpen. Het was intusschen midden Augustus geworden en daar mijn geduld al zoo 
langen tijd op de proef was gesteld, verzocht ik Hofland dringend nog eens goed 


