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Reeds eeuwen lang wordt op walvischachtige dieren om het traan, de baleinen, 
de tanden, ambergrijs en het spermaceti, gejaagd. De Vinvisschen leveren te 
weinig traan en hun baarden zijn te kort, aldus Schlegel, en daarom worden ze 
niet vervolgd door den mensch. Brehm geeft op, dat hij in Noorwegen wél gevangen 
wordt. Gewoonlijk houdt de Vinvisch zich op in het noordelijkste deel van den 
Atlantischen Oceaan en in de IJszee. In het begin van den herfst trekt hij naar 
zuidelijker zeeën; op dien trek zijn dan het vorige jaar eenige exemplaren in 
het mijnengebied gekomen en daar gedood, of granaten hebben hun het leven 
benomen. De noord-oostelijke stormen van einde October joegen ze, reeds dood, 
de Noordzee in en de daarop gevolgde zuid-westelijke en westelijke stormen 
hebben ze doen stranden op onze kust. We mogen het betreuren, dat nu weer 
zooveel van deze zeldzame dieren het leven hebben gelaten. Intusschen, deze 
geschiedenis leert ons ook, dat ze misschien nog niet zoo zeldzaam zijn gewor
den, als men veelal wel aanneemt. 

Dit neemt niet weg, dat de dieren- en plantenbescherming, die te land 
tegenwoordig overal een rol begint te spelen, ook behoort te worden toegepast 
op zee. Daartoe is, zeer kort geleden, in principe besloten door een internationaal 
congres voor natuurbescherming, onder voorzitterschap van Sarasin. Jaarlijks 
zal voortaan dat congres bijeenkomen en we kunnen dus de hoop uitspreken, 
dat zoodoende nog menig merkwaardig zeedier voor geheele uitroeing zal be
waard blijven. 

Rotterdam. A. B. VAN DEINSE. 

KULTUUR VAN IN 'T WILD LEVENDE VOGELS 
1913—19I4 1 ) . 

I. OVERZICHT DER RESULTATEN. VERKLARING VAN EENIGE SOORTVERSCHIJNSELEN. 

UNA drie jaren geleden hebben de lezers van Df Levende Natuur 
kennis kunnen nemen van het verloop der pogingen, om op de 
terreinen van het Sanatorium Oranje Nassau's Oord door middel 
van nestkastjes, drink- en voederbakken den vogelstand te verbeteren. 
Van de velerlei prettige verrassingen, die 't verzorgen en vooral 

't controleeren van een driehonderd nestkastjes voor den dag brachten, hebben 
we ieder deelgenoot gemaakt, die daarin belangstelde en misschien herinneren 
sommige lezers zich nog onze prettige verbazing, toen het eerste jaar nagenoeg 
al de honderd opgehangen nestkastjes met meer of minder geluk een broedsel 
zagen grootbrengen. Dat was me een succes! 

») Met toestemming van den schrijver uit de nieuwe spelling overgebracht. 



KULTUUR VAN IN 'T WILD LEVENDE VOGELS. 431 

Ook zwarigheden, bij de hoop! Maar langzamerhand leerden we ze baas 
worden en dank zij veler medewerking is nog steeds een geleidelijke verbetering 
van ons vogelkapitaal waar te nemen. En om maar met de deur in huis te 
vallen zullen we de ontwikkeling in cijfers vooropzetten. 

A A N T A L B R O E D S E L S I N : 

1910 1911 1912 1913 

Koolmees 
Pimpelmees 
Kuifmees 
Zwarte mees 
Zwartkopmees 
Musschen 
Groote Bonte Specht.. 
Gekraagde Roodstaart 
Draaihals 
Spreeuw 
Steenuil 
Groene Specht , 
Kauw , 

1914 

Totaal 

9 

? 
? 
? 
2 
1 
1 
4 
1 

— 

±95 

54 
17 
10 
12 
— 
1 
— 
8 
4 

— 

106 

40 

5 
11 
10 
0 
7 
— 

• 32 
8 
1 

— 

120 

53 
7 
7 
12 
7 
7 
1 
50 
16 

l 

161 

73 
13 
10 
33 

5 
4 
3 

48 
15 

1 
1 
1 

207 

Wie zich een juiste voorstelling van deze ontwikkeling wil maken, dient te 
bedenken, dat vóór 1910 alle deze vogelsoorten niet of weinig in de terreinen 
van proefneming voorkwamen en verder, dat een deel van de jonge vogels buiten 
het gebied van O. N. O. terecht zal zijn gekomen en aldaar getracht zal hebben 
zich te vestigen. Om dit volkje eenigermate voor de natuur te bewaren, heeft 
op mijn aanraden de eigenaar van een der aangrenzende landgoederen „de 
Dorskamp" in 1913 een vijftigtal kastjes opgehangen, waarin het eerste jaar al 
dadelijk 46 broedsels verschenen. Vraagt men bmijs, dat deze vogels deels van 
mijne proeven afkomstig waren, dan moet ik hier ter plaatse het antwoord 
daarop schuldig blijven. In 't vervolg van dit opstel zal ieder twijfelaar voor 
zichzelf mogen uitmaken in hoeverre mijn bewering recht van bestaan heeft. 
Dit kan evenwel nu al worden meegedeeld, dat de Draaihalzen van de Dorskamp een 
duidelijke uitbreiding vormden van een der kolonies op O. N. Oord. Ze kwamen 
uitsluitend voor in de directe nabijheid van die kolonie, in kastjes, die we bij 
't ophangen voor hen hadden bestemd. 

De ontwikkeling heeft zonder tegenspraak een praktischen kant, en 't zal 
niemand verwonderen, dat ik ook in boomgaarden en langs weiden heb 
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getracht, dien nader te onderzoeken. Zooals ik reeds vroeger mededeelde, steunt 
het Departement van Landbouw dat werk en 't deed een brochure verschijnen, 
met uitvoerige aanwijzing, hoe volgens de opgedane ondervinding de nestkastjes 
en voederbakken dienen te worden gemaakt en verzorgd !). Dien praktischen kant 
zullen we dus in dit opstel bijna geheel kunnen laten rusten; op slechts enkele 
feiten wil ik aanstonds terloops even de aandacht vestigen. 

Eerst willen we 't een en ander uit ons tabelletje naar voren brengen en 
beginnen met de aanwijzing dat 't aantal soorten, dat van de aangeboden nest-
gelegenheid gaat gebruik maken, geleidelijk toeneemt. Het laatste jaar verschenen 
een Kauw en zoo waar een . . . Groene Specht! Dat was me een feest! Want voor 
zoover mij bekend, heeft deze schuwe vogel nog nergens in Europa dit menschen-
maaksel vertrouwd. Al lang te voren hadden we 't zien aankomen. Reeds in 
den vorigen herfst zagen we hem of haar meer dan eens, bij en in dat kastje. 
Dit verwonderde ons in hooge mate, want reeds sedert een 15-tal maanden, 
werd dit perceel bewoond door een Steen uiltje, 't Was een jong uiltje en 
dit verklaarde ons waarom in 1913 geen uilenhuishouding aldaar werd groot
gebracht. En hoewel we nu meermalen den Groenen Specht er zagen, toch was 
blijkens de voedselresten en muizen, die we in het kastje vonden, de uil nog 
niet verdreven. Gedurende den geheelen winter zagen we dan bij afwisseling ook 
beide vogels in en om de gemeenschappelijke woning. Naarmate de lente naderde 
kregen de bezoeken van den Specht de overhand. Hij was er zeer dikwijls, 
timmerde er van binnen in, wandelde er langs en omheen en steeds werd onze 
hoop op een broedsel grooter. Half April werd bevel gegeven, dat alle waar
nemers goed op de omgeving moesten letten, en dat niemand meer in de 
directe nabijheid van het kastje mocht komen, nog minder er in kijken. Toen 
we sterk vermoeden hadden, dat het legsel aanwezig was, gingen we allen 
samen kijken en zoowaar daar lagen ze: zes blanke, dooi schijnende eieren op 
den naakten bodem van het kastje, dat van binnen een omvangrijke bebouwing 
had ondergaan. 

Weg was de uil! Erg vonden we dit heelemaal niet, we hadden immers 
nog een ander uilenbroedsel, in ' t zelfde kastje, waarin 't ook in 1913 had 
gelegen, en bovendien: een Groene specht! 2) Maar goede waarnemers, menschen, 
die hun oogen hebben leeren gebruiken, zijn onbetaalbaar: 

Op een middag werd ik geroepen: Een zeldzaam geval! Daar was een diep 
oud konijnenhol, dat de een of andere grappemaker jaren geleden niet een 
ijzeren ketel zonder bodem had afgesloten en als je nu op een Meter of wat 

') Deze brochure is gratis verkrijgbaar aan 'l Departement van Landbouw, Tournooiveld 6, 
's-Gravenhage. 

s) Voor het geval dat dit gelukken misschien van 'l kastje afhangt, geef ik, voor wie 't 
ook wil beproeven, de maten: 

Wilgenhout, lengte uitwendig 50, inwendig 4i; breedte uitwendig '25, inwendig 12—10; 
vliegopening 9 cM. (7 cM. is echter meer dan voldoende en daarom beter). 
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afstand eens geduldig door die ketel in de donkere gang keek, dan zag je daar 
soms iets donzigs bewegen, een, twee, drie jonge steenuiltjes, die — maar dan 
moest je heel stil staan — soms alle drie door de ketel naar buiten kwamen 
en daar dan nog wel een of ander restje vonden om mee te spelen: een paar 
insectenschildjes, een kikkerpootje of ander ingrediënt, waarvan de ketelopening 
ruim omgeven was. 

Later is er een bunzing of wezel door die ketel gekropen. Schenk eens wat 
water op de thee, moeder! 
en bedenk eens, dat door de 
opening van je keteltje mis
schien nog eens een bunzing 
komt kruipen om heel diep 
er jonge uiltjes uit te halen. 
Zou je 't gelooven? 't Is toch 
heusch gebeurd! 

En dit broedsel lag 20 
Meter van zijn oorspronkelijk 
eigendom, z'n mooi nestkastje, 
waar de Groene hem schande
lijk uit verjaagd had. Uren 
en uren heb ik goed verdekt 
gelegen om den Groene aan 
den arbeid te zien bij 't voeden 
van zijn jongen en terwijl ik 
tevens 't oog gericht hield op 
' t nest van de uil, heb ik daar 
nooit een spoor van moeder 
of vader te zien gekregen. En 
toch worden jonge Steenuiltjes 
ook overdag gevoerd. 'kZag 
't door den kijker op zeer 
groeten afstand bij het broed
sel in een ander nestkastje. 

Na dit uitstapje koeren .,„„ge steelluiitjeS voo,-hun nesmoite. 
we tot onze tabel terug. Wat 
valt daarin 't meest op? Zeker wel de constante vermeerdering van Gekraagd 
roodstaartje en Draaihals, de enkele vertegenwoordigers der vogels, die twee 
maal per jaar blootstaan aan de gevaren van den trek. Welke vermeerdering 
evenwel in 1914 plotseling staakt. Daartegenover staat in 1914 een even 
plotselinge geweldige toeneming van de Zwarte mees en een niet onbeteekenende 
van de Koolmees. Ten slotte een niet toenemen van onze vriend Musch. Dit 
laatste is van veel belang, want in de nabijheid van onze woningen neemt de 
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musch maar al te gaarne de daar gehangen nestkastjes in beslag. Trouwens, 
die in 't bosch nestelen ook uitsluitend bij één van de weinige daarin staande 
woningen, en wanneer ze vandaar uit zich verder over 't bosch zouden gaan 
verspreiden en andere vogels verdringen, dan was alle aardigheid van onzen arbeid 
verloren. Wij voor ons koesteren dienaangaande geen vrees meer, en meenen nu 
wel te weten, dat een huismusch bij een huis hoort. Zelfs de Ringmusch blijft 
tot nog toe in die buurt en van dien kant heb ik het gevaar steeds grooter geacht. 

Maar nu die andere verschijnselen! Waarom namen Roodstaartjes en Draai
halzen de eerste jaren zoo krachtig toe en in 1914 niet meer. De oorzaak ligt, 
voorzoover ik op dit oogenblik kan nagaan, in de regenweken van 1913, juist 
in den tijd, dat de jongen van deze vogels moesten worden grootgebracht. Zoo 
zal ook 1915 geen winst van beteekenis voor deze beide soorten opleveren, 
althans niet voor de Gekraagde roodstaartjes, want ook in het jaar 1914 genoten de 
pas uitgevlogen jongen van deze soort een onmogelijke hoeveelheid aanhoudenden 
regen, die aan vele jonge Draaihalzen en o. a. eenige Groene Spechten nog in 
de kastjes het leven kostte. Koude nachten, die gewoonlijk op zulke regendagen 
volgen, zijn moordend voor geheele pas uitgevlogen broedsels. En men weet, dat 
de jongen van eenzelfde vogelsoort vrij wel in eenzelfde enge periode verschijnen, 
die in sommige gevallen maar over enkele dagen loopt. Vreemd genoeg: De oude 
vogels, die alles voor hun jongen offeren, — soms tot eigen lijf toe — bedanken 
voor hun voederplichten bij regen van eenige beteekenis; force majeure dus 
wegens natte veeren. En wat nu de natuur in 1913 aan de Roodstaartjes 
onthield, heeft ze rijkelijk gegund aan de Zwarte moesjes, die daardoor stegen 
van 12 op 33 paartjes! 

II. ONDERLINGE NESTVERSTORING. 

Ook voor de Koolmees waag ik me niet aan een andere oorzaak van z'n 
merkelijke vermeerdering, dan die van het weer. 't Feit toch, dat hij de 
krachtigste mees is en zich soms vergrijpt aan broedsels van z'n soortgenooten, 
mag hier niet in rekening gebracht, wijl dat elk jaar van nagenoeg denzelfden 
invloed is geweest. Men leze dit juist: De Koolmees verwijdert de broedsels, 
maar doet er zich niet aan te goed *). Onder hevig protest van de beide 
ouders worden van de broedsels, die te dicht in de buurt van eigen woning 
komen, nestmateriaal en eieren tezaam naar buiten gewerkt. Dat is een heel 
karweitje voor den boosdoener, en maar niet zoo in een vloek en een zucht 
gebeurd. En dat hij 't stelselmatig en zonder pardon doet, blijkt uit het feit, 
dat nooit een gezin met jongen wordt gemolesteerd, niet uit vogellievendheid, 
maar eenvoudig omdat hij 't zoover nooit laat komen. Wordt hij in z'n arbeid 
gestoord, dan komt hij die een kwartiertje later vervolgen. 

!) Deze waargenomen feilen zijn in tegenspraak met een vroeger door mij geuit ycn/iowtot, 
dat hij in slaat was ze te rooven. 
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Lang niet elke Koolmees doet dit, en niet alleen koolmeezen doen het. 
Draaihalzen en vooral Bonte Spechten hebben ook deze eigenschap m. i. een 
eigenschap, die waakt tegen opeenhooping van de bevolking. Of dan die bevolking 
van O. N. O. op dit moment aan zijn natuurlijk maximum is gekomen? 'k Geloof 
er nog niets van, ja zelfs nog bij lange niet, maar 't besproken kwaadaardige 
gedrag zorgt in groote lijn voor een gelijkmatiger verdeeling over het geheele 
terrein, beter: over de omliggende terreinen, als daar maar broedgelegenheden 
waren. En werkelijk, wanneer men de bevolkingskaartjes van 1910 en 1914 
naast elkaar legt, dan blijkt, dat die gelijkmatiger verdeeling een feit is. 

En wanneer we nu op diezelfde kaartjes nog even aanteekenen welke 
broedsels vernield zijn, dan hebben we bepaalde kringetjes in wier middelpunten 
de daders wonen. Op dit oogenblik zijn we zoover gekomen, dat we in ' t 
algemeen 't vervolg van een op deze wijze verongelukt broedsel weer op kunnen 
sporen. De chaos van 1910 is een geordende maatschappij geworden met een 
vrij volledig bureau voor burgerlijken stand en bevolking. 

Toch dienen we bij beoordeeling van het vernielen van andermans broedsel 
nog voorzichtig te zijn. Want Draaihals en Bonte Specht houden met deze 
liefhebberij op, zoodra ze zelf hun eerste ei gelegd hebben. By deze vogels is 
dan ook stellig niets anders dan 't onderzoeken der nestholten voor eventueel 
eigen gebruik de eenige drijfveer. 

Meer dan eens gebeurt het, dat zoo'n dwarskijker midden in z'n bezigheid 
tot de ontdekking komt, dat hij eigenlijk maar niet verder wil gaan. Gewoonlijk 
is dan 't aangevallen broedsel toch verloren, maar ik heb meerdere gevallen 
gehad, waarbij het geschonden nest gedeeltelijk hersteld werd, de overgebleven 
eieren verder bebroed en een 4—5-tal jongen op een zeer dun — en dus koud 
— nestje werden grootgebracht. Zoo'n nest weer volledig te restaureeren, schijnt 
voor den vogel een onmogelijkheid. 

Bovenstaande gevaren zijn mede oorzaak, dat vele vogelsoorten zich nooit ver 
van hun nest verwijderen. Reeds vroeger vertelde ik, en de jaren hebben ' t ver
schijnsel bevestigd, dat soms zelfs tot in den winter 't nestkastje een voorwerp 
is van hun aanhoudende zorg. Meermalen gebeurt het, dat bij ons huisbezoek 
in dat jaargetijde de eigenaar(es) van het perceel ons heftig belaagt. Een paar 
boomen, of soms zelfs maar enkele takken verder gezeten schreeuwen ze ons 
met hartgrondige verontwaardiging allerlei leelijks toe. 

Ik meen nog eens nadrukkelijk te mogen wijzen op minstens twee bedoelingen 
van het verstoren van eikaars nesten. Draaihals en Specht doen het dus bij hun 
zoeken naar een nestholte, de Koolmees misschien soms om dezelfde reden, maar 
ook tot verdrijving van concurrenten. 

Om dit nu te begrijpen, moet men de vogels in hun leefwijze kennen. De Bonte 
Specht is een onrustige vogel, die leeft over een verbazend veel grooter gebied 
dan de Koolmees; de vogels, die hij molesteert, zijn aan den disch z'n concurrenten 
niet, althans zeer weinig. Bovendien bouwt de getroffene weinige tientallen meters 



436 DE LEVENDE NATUUR. 

verder zijn nieuw nest. Dit zegt genoeg. Maar er is nog meer: ook in den winter 
maakt deze vogel meerdere kastjes schoon, maar dan om in te slapen. 

De Draaihals leeft niet over zoo'n uitgestrekt gebied, hij woont in niet al 
te engen zin in kolonies. Concurrentie van soortgenooten schijnt hij dus niet 
te duchten en we vonden ook nog nimmer een verstoord broedsel, dat daar 
bewijs van gaf. En wat hij wel vernielt — bijna uitsluitend broedsels van 
Meezen en Roodstaartjes — zijn ook al niet van vogels, die 't hem aan tafel 
lastig zullen maken. 

Bij de Koolmees is dit anders. Hij bewoont slechts een zeer klein gebiedje 
en wat hij verjaagt zijn z'n concurrenten. Deze eenige tientallen meters te ver
duwen geeft een positieve winst. 

Behalve deze besproken vogels heb ik nog vermoeden tegen een ander die 
soms hetzelfde doet. Daarover later, zoodra ik het geluk heb ook dezen op heeter-
daad te betrappen, of mijn kaartjes voldoende aanwijzingen geven, 't Laatste 
hoofdstuk van dit opstel zal ' t voorgaande nader verduidelijken. 

G. WOLDA. 

(Wordt vervolgd). 

AAN DEN BRANDARIS. 

OG altijd blijven de verslagen omtrent de vogelbeweging aan den Terschellinger 
vuurtoren even belangwekkend. Het jongste rapport, ons door het Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel welwillend toegezonden, loopt van 
I December 1913 tot i Juni 1914. 

Het blijkt daaruit, dat de drie eerste weken van Deceml)er den stillen tijd 
vormen, alleen in den nacht van 2 op 3 Deceinlier vertoonden zich eenige 

wulpen en Strandloopers, achterblijvers van den najaarstrek. Dan, van Kerstmis tot Drie
koningen, wordt het, wat drukker en vliegen scholeksters en plevieren, spreeuwen, lijsters en 
strandloopers om het licht en nog veertien dagen later begint de echte voorjaarstrek, ingeleid 
door scholeksters en strandloopers, die in het liegin van Februari gevolgd worden door 
leeuweriken en eenden. Half Februari voogen zich daarbij spreeuwen, lijstors, kieviten, 
wulpen, meeuwen en snippen. 

In den nacht van 1 op 2 Maart komt de eerste groote vlucht, bestaande in hoofdzaak 
uit. spreeuwen, lijsters en leeuweriken; duizenden vogels vinden een rustplaats op de rekken, 
acht spreeuwen worden onderaan den toren dood gevonden. Dan volgen kleinere vluchten, 
maar In den nacht van 24 op 25 Maart tusschen middernacht en zonsopgang is er een groote 
beweging v;m spreeuwen, meeuwen, wulpen, scholeksters en kieviten on het aantal der 
ruslende vogels bedraagt zesduizend; i kievit, t 5 spreeuwen en 2 zanglijsters komen om liet 
leven: wind Z. Z. W., flauwe koelte, regen. Den volgenden nacht is de wind N.O., süjve 
koelte en nu komen er maar honderd vogels rusten. 

Den volgenden nacht, echter alweer van middernacht tot zonsopgang is de vogelbeweging 
zoldz;iam sterk: spreeuwen, lijsiers, scholeksters, strandloopers, kievitten enz. O, wal zou ik 
graag weten wie dat „enz." allemaal waren. Alle rustplaatsen waren dicht bezet (op zijn 
minst 25000 vogels dus). Ook rustten er vogels op alle nilsleeksels van de muren, zelfs 
hingen ze in de voegen tusschen de sleenen van de bovenste verdieping en nog vlogen er 


