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DE VOGELS IN DE SCHEVENINGSCHE BOSCHJES. 

E avifauna van de Koschjes is zeer rijk en telt een goede zeslig soorten. 
Weinig Hagenaars zullen weten, dat ze OJI een wandeling van een Hink uur 
gemiddeld wel eèn twintig soorten kunnen waarnemen. Ik stel mij voor, in 
dit artikel een overzicht te geven van de vogels, die men zonal in de Boscbjes 
kan booren en zien. Onder de Boschjes versla ik alles, wal ligt tusschen 
Kanaal en Scbeveningschen weg aan den ecnen, den Kanaalweg en de kerkhoven 

aan den anderen kant, bet Van Stolkpark en tie dnintjes om tie Belvedère inbegrepen. De 
eigenlijke Boschjes verdeel ik gemakshalve in: Groote Bosch, het hoogste hout met veel 
beuken, een open plaats: het Cialgeveld in 'l midden en als grens tie Verbuellweg; tie Demien-
boschjes — Sparrenboschjes zeggen de meesten — achter de «Bataafu en tie Eikenstrook: 
al hel lagere hout tusschen Verhuellweg, Derinenboschjes, Waterpartij en Promenade. 

Tot de soorten, die men het geheele jaar door, bijna oji iedere wandeling aantreft, 
behooren: merel, schildvink, hiiismusch, kool- en pinipelmees, winterkoning, kauwtje en bout
duif. Deze soorten komen bet heele bosch door voor, de musseben 't meest om tic huizen, 
tie vinken nog 't minst in tie Eikenstrook; de winterkoning zingt 'I meest van alle soorten. 
In de Waterpartij zijn het geheele jaar door de half-wilde eenden en de watcrlioentjes. 

Hinder algemeen, maar toch nog goed vertegenwoordigd en ook zomer en winter aan
wezig, zijn do soorten: Vlaamsche gaai, ekster, bastaardnachtegaal, spreeuw, zanglijster, 
boomkruiper, boomklever, staartmees en roodborst. lleggemuschjes komen veel in 'l Van 
Stolkpark voor, ook om tie Wasscherij. Gaaien zwerven voor- en najaar in groote troepen 
rond en zijn verder altijd wel In eenige exemplaren te vinden, evenals de eksters, die geregeld 
een nest bouwen tegenover tie villaatjes, lederen winter blijft een aantal spreeuwen over. 
's Zomers is deze soort overal te vindten, zeer veel om het Galgeveld. He boomklevers van 
den Scbeveningschen weg zijn liekend. Door iemand, dien ik in dit opzicht volkomen ver
trouw, is in 't Vóórbosch (d. i. bij 't Bionwlaanlje, voor wie ' t niel weten) de Noordsche variëteit 
waargenomen. Roodborstjes zijn 's winters, vooral in het Van Stolkpark, algemeen en 's zomers 
vrij zeldzaam; met de zanglijsters is 't juist andersom gesteld: in najaar en winter merkt 
men weinig van ze, legen den zomer komen er hoe langer hoe meer. Ken paar mannetjes 
zingen den lieelen winter door.' Boomkruipertjes en staartmeezen maken deel uil van de 
groote meezentroepen, die 's winters rondzwerven. 

Hiermede komen we aan de species, die alleen In 't koude jaargetijde voorkomen. In de 
eerste plants de bonte kraaien. Daar wemelt 't dan van. Koperwieken komen ook geregeld 
hier, dezen wiiiler echter veel minder dan den vorigen. Af en toe sijsjes in de dennen. Als 
het gaat vriezen, komt er leven in de Waterpartij. Een paar dagen na the strenge vorst van 
Februari 1912 deed ik tie volgende merkwaardige waarneining: in een bijl bij 'I eilandje zaten 
l\v lodaarsjes, twee meerkoeten en een middelste zaagbek. 

Na de roeken, waarvan een kolonie aan den Ouden Scheveningscheu weg tegenover den 
Kanaalweg is gehuisvest, is hel Ijiftjafje tie eerste lentegast. De tjifljaf komt door de heele 
Boschjes sporadisch voor, 'I meest in de Deimenboscljjes; de fllis is daarentegen veel algeineener 
en bij alle open plaatsen te vinden. Den vogel, die naar mijn persoonlijken smaak het mooist 
zingt van allen: den Huiler hoort men ieder jaar in hel Groote bosch. liegin Mei zingen 
geregeld een drietal mannetjes; den mooisten kou men de vorige lente om Vosmaer hooren. 

Nachtegaal en roodslaarl komen het heele bcocb door voor, de eerste veel meer dan de laatste. 
Den wielewaal hoort men 's zomers dagelijks; tortel, kwikstaart, groenvink, vliegenvangcr en 
boompieper komen overal sporadisch voor; de groenvink weer voornamelijk in ' t Van Stolkpark, 
de boompieper om de Belvedère, maar ook aan bet ruiterpad achter Vosmaer. De koekoek komt 
een enkele maal overvliegen van Zorgvliet, dat verder ook mooie vogels herbergt, getuige de 
geitenmelker. Jammer, dat Zorgvliet niet met de Boschjes tot één prachtig park is vereenigd. 
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Wat hel lichtlal kleine zangers betreft, die komen allen in de Boschjes voor; dezwarlkop-
grasmusch heb ik echter slechts eenmaal waargenomen aan hel Lange pad. Fitis, tjifljaf en 
fluiter heb ik reeds vermeld; de spotvogel komt slechts zelden: in de eigenlijke Boschjes, maar 
men hoort hem den lieelen voorzomer in 't Van Stolkpark. Tuinfluiters zijn er genoeg, vooral 
in de Eikenstrook. Grasmusschen en braamsluipers ziet en hoort men telkens om de Belvedère, 
ook wel om de Waterpartij en achter den Belvedère-weg. 

Boeren-, huis- en gierzwaluwen kan men geregeld waarnemen; op donkere dagen mooi 
bij de Waterpartij; oen enkele maal een onverzwaluw. 

Dit is het gewone vogelpnbliek; behalve deze soorten komen er nog een tiental zeldzame 
voor. Kneutje, lapuit en ringmnsch komen wel eens van de duinen overvliegen, bergleeuwerik 
en ijsvogel worden slechts een enkele keer waargenomen. De sage verhaalt van den groenen 
specht: bij het Oalgeveld wordt nog een hollen boom aangewezen, waar hij in gebroed moet 
hebben; nu huist er geregeld een spreeuwenfamilie. Daarentegen ziet men tegenwoordig nog 
wel den kleinen bonten specht. In de Waterpartij komt wel eens een strandloopertje en 
soms wordt in 't voorjaar den keep gehoord. Eenige jaren geleden werden de Boschjes 
geregeld bezocht door troepen kruisbekken, waarvan indertijd in D.L.N, melding is gemaakt. 

Denkt men dan nog aan de meeuwen en roofvogels en do vele trekvogels, die in 
lente en herfst Over de Boschjes heenvtiegen, dan komt men inderdaad tot een schitterend 
resultaat wat den vogelrijkdom betreft. 

Over den nestbouw heb ik lot nog toe gezwegen; hoewel mij hel broeden van verschillende 
soorten bekend is. Het eenige juiste standpunt, dat m. i. de Hagenaars hier tegenover in 
kunnen nemen, is dit, om in een zoo druk bezocht bosch, waar Scheveningers en straatjongens 
al genoeg huishouden, nooit naar nesten of eieren te zoeken, en, als zij ze toevallig ont-
dekken, er nooit naar om te zien. Dan komt er allicht iets van het aantal broedsels terecht 
en is er kans op behoud van hel groote aantal vogels. 

Februari 1913. ,1. J. POORTMAN. 

VAN 'N AORIGE VEUGEL. 0 

ET was half Maart. Ik moest bij een boer in den omtrek zijn en »de stoc« 
opstappend, richtte ik me rechtstreeks naar tie achterdeur, de hier gebruike
lijke toegang tot het boerenhuis. 

Ik was nog maar goed en wel het damhek door, toen ik al aan een boom, 
vlak bij die deur, een grooten vogel zag bengelen. Het deed denken aan een 
opgehangen doode kraai, zooals men die soms voor vogelverschrikker ziet 

bezigen. Maar de kleur was toch heel anders. Toen ik er bij kwam, zag ik dat het een roof
vogel was, met geelbruin gespikkelde veeren, van een soort, die ik bij mijn weten nooit 
eerder zag en waarvan ik dan ook den naam niet kende. Het beest hing met saamgeboudeu 
poolen aan een tak, de vleugels wijd uitgespreid. Als ik hel betastte, voelde ik dat het al 
stijf was. Ik stond nog zoo te gissen wat voor vogel hel kon zijn, toen de boerin kwam aangeslapt. 

Waf, heb je daar nu hangen'? riep ik haar al tegemoet. 
Ja, zei ze, nader komend, dat is nou zooveel »'n aorige veugek, we welen het niet. Daar 

hebhen er al verscheiden naar gekeken; daar was er een, die zegt dat het een kremsveugel is. 
En hoe kom je daar dan aan'? ondervroeg ik verder. 
Mijn man heeft hem een paar dagen geleden geschoten. Hij zwierf misschien al een week 

lang rond de stee en als we met het voorjaar kuikens hebben, dan zou dat ptaar slecht alloopen. 

') Aorig = (eigeri)aurdig, in Zeeland en Vlaamleren steeds gebruikt voor het Holt. raar. 


