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maar toch lichte standplaats hebben. Aardig is het dan, om ze te bestuiven met 
stuifmeel van andere Orchideeën, zelfs met stuifmeel van soorten als Orchis 
latifolia, die er in verwantschap ver vanaf staan geven ze zaad, maar het lukt 
haast, nooit dit aan 't kiemen te krijgen. De bastaard tusschen dezen heet 
Orchis Boudieri en is in ons land misschien ook wel te vinden. Ik meende hem 
zelf ook gevonden te hebben, maar de heer Heukels, wien ik de plant gedroogd 
toezond, herkende hem niet met beslistheid. 

Waarom nu Orchis Morio bij Bergen zoo algemeen voorkomt en bij Haarlem 
zoo zeldzaam is, zal wel zijn oorzaak vinden in den grooteren ouderdom van de 
Berger duinen, waardoor de plant tweemaal zoolang tijd heeft gehad, om zich te 
verspreiden en ook in de grootere watercapaciteit ( = vermogen om water op te 
slurpen en vast te houden) dan het Berger zand. Maar hoe dit nu weer komt, 
is mij een groot vraagteeken. 

Op onze wandelingen houden wij er van, om het aantal individuen van de 
opvallende planten te tellen of te schatten, dit te noteeren en dit te vergelijken 
met aanteekeningen van vorige jaren. Allicht kan onderstaand lijstje (over 
1915—1916) zijn nut hebben om over een 10-tal jaren vergeleken te worden en 
daaruit een conclusie te trekken over het af- of toenemen van onze duinorchideeën. 

Orchis latifolia ± 300 Platanthera bifolia ± 80 
// maculata * 60 Goodyera repens 1915: 52, 1916: 0 
// incarnata =*= 40 Neottia nidus avis 1912 ± 300,'16 ±65 
„ morio =»= 500 Listera ovata ± 1000 

Haarlem. C. SIPKES. 

(Wordt vervolgd). 

HET GOUDHAANTJE. 
(Regulus tegfulos regolos). 

RIEWERF „koninkje" en toch onttroond, tenminste bij de Hollanders, 
Engelschen, Franschen en Duitschers. Officieel wordt in het Fransch 
met „roitelet" nog werkelijk het goudhaantje bedoeld, maar 
gewoonlijk bedoelt men er toch den bruinen winterkoning mee, 
die in het Duitsch Zaunkönig heet, waarmee echter ook wel ons 

goudhaantje bedoeld wordt. De Engelsche naam „kinglet" wordt verdrongen door 
„Goldcrest" of zelfs „Golden crested wren". Bij ons heeft Keulemans geprobeerd, 
om ons vogeltje weer den naam van winterkoning terug te geven, maar dat 
heeft niets uitgewerkt. 

Het is haast niet te begrijpen, dat men deze beide vogels, die in niets op 
elkander gelijken, zoo met elkaar verward heeft. Het eenige is, dat ze allebei 
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klein zijn, vandaar ook, dat ze in de Noorsche talen en ook op sommige van 
onze Wadden-eilanden bekend zijn onder de namen van „Liden Tomas, Tomme-
liden, Tummeliten, Toomelid" waarin dan lid, luttel „klein" beduidt. Men heeft 
echter aan de zwarte mees, die even klein is en zich dikwijls in het gezelschap 
van de goudhaantjes vertoont, dien naam niet gegeven, al is zijn gelijkenis met 
het goudhaantje veel grooter dan die met den winterkoning. De eenige gevolg
trekking, die ik uit al die namenstudies kan maken, is, dat men zoowat overal 
op de wereld maar oppervlakkigjes gelekt heeft op de dieren en planten, die niet 
direkt voor den mensch van beteekenis zijn. Ik maak echter van deze gelegen
heid nog eens gebruik, om onze lezers te vragen naar volks-vogelnamen, dan 
zullen we daar eens een overzicht van maken. 

Over het algemeen krijgt men de goudhaantjes meer en gemakkelijker te 
zien dan den winterkoning, vooral in de maanden October en Maart en gedurende 
den winter. Nu, in Januari, ontbreken zij in geen enkel bosch of park van 
eenige beteekenis en zij zijn tnans niet zoo bijzonder verknocht aan hun beminden 
sparreboom als in den zomertijd. In het Vondelpark te Amsterdam stellen zij 
zich tevreden met elzen en berken, ofschoon ze om te slapen of te schuilen 
toch meestal hun toevlucht nemen tot de thuja's en de cypressen. 

Men vindt ze altijd het best op het geluid af. Indien ge ergens een hoog, 
zacht gefluit hoort, vlug herhaald en niet bijzonder duidelijk en daar klinken 
opeens eenige hooge driftige gilletjes uit, dan hebt ge te doen met een gezelschap 
goudhaantjes. Ge ziet de kleine grijze diertjes al ras rondfladderen en rond
springen in de takken en ge moet het al heel ongelukkig treffen, als er niet 
weldra een of meer zoo vlak bij u komen, dat alle fijnheden van het gevederte 
te onderscheiden zijn. 

Nu komt het er op aan, om op te letten; want ik zou wel eens willen 
weten, of onze tweede goudhaantjessoort, het vuurgoudhaantje {Regulus ignicapillus) 
wel dikwijls in ons land wordt waargenomen. Het valt heusch niet mee. De 
diertjes zijn, als ge ze maar dichtbij genoeg krijgt, heel gemakkelijk te onderschiden. 

De kleur van het kuifje helpt niet veel, want bij de oude mannetjes van 
de gewone goudhaantjes, zijn de veertjes op het midden van den kop vaak 
vuriger oranje dan bij jonge mannetjes van het vuurgoudhaantje. Die oranje-
kuif /wordt echter omzoomd door zwarte streepen, die bij het vuurgoudhaantje 
niet alleen forscher zijn, maar ook nog over het voorhoofd heen met elkander 
in verbinding staan. Dit is ook wel het geval bij sommige ondersoorten van 
het gewone goudhaantje, doch niet bij het onze. 

De oog- en wangenstreek is bij het gewone goudhaantje nog al effen van 
tint, het meest valt op een lichte kring rondom de groote oogen, die daardoor 
een nog sterker starende uitdrukking krijgen. Het gelaat van het vuurgoud
haantje geeft meer afwisseling. Daar hebben we buiten de zwarte kuifzoom 
eerst een duidelijke lichtgele streep op het voorhoofd en boven het oog langs, 
dan door het oog heen een duidelijke zwarte streep en onder het oog weer een 
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lichte plek, die aan zijn voor-onderzijde weer met zwart is afgezet. Er is dus 
.een stelsel van drie zwarto streepen, vandaar de Fransche naam van Roitelet a 
triple bandeau. 

Nu maak ik er altijd regel van, om zoo mogelijk bij elke goudhaantjestroep 
stil te staan en de diertjes in hun oogen te zien, om vuurgoudhaantjes te 
ontdekken. Als ik er een half dozijn gedurende een winter te zien krijg, dan 
ben ik al heel blij. Bij de groote troepen zijn er haast nooit, het meest zie je 
ze nog afzonderlijk of bij groepjes van drie of vier en ook weer het vaakst in 
October en Maart, op het drukst van den trek. In Zwitserland, waar beide 
soorten broeden, zag ik in de sparreboschjes van het Linthtal meer vuurgoud
haantjes dan gewone. Het vuurgoudhaantje broedt rondom de Middellandsche 
zee, in Centraal Europa, Frankrijk en Duitschland, maar wordt naar 't Noorden 
al spoedig heel zeldzaam. In ons land is het nooit broedend gevonden en werkelijk 
ook op den trek veel zeldzamer dan men wel denkt. 

Al zoekend naar die vuurgoud
haantjes merken we spoedig allerlei 
bijzonderheden bij de gewone op. 
Al heel gauw onderscheiden we 
de wijfjes, doordat hun kuifje egaal 
geel is. Misschien ook zien we in 
den nazomer de jonge vogels, die 
hier zijn uitgebroed, die hebben 
heelemaal nog geen gele, oranje of 
zwarte streepen aan den kop en 

Het vimigoudbaantjo. zijn niet eens makkelijk van tjif-
tjafjes te onderscheiden. Ge herkent 

ze echter aan de witte dwarsstreepjes op de vleugels. 
Deze vogels zingen in alle jaargetijden, nu, in Januari en Februari altijd op 

mooie dagen na vorst of ruw weer. Het liedje laat zich zeer goed weergeven 
met: „tingeling, tingeling, tingelingtingting", naaldfijn en zeer hoog. Wat later 
in den tyd zingen ze bijzonder druk, herhalen hun wijsje uit den treuren, al 
schuddend en klapwiekend en met veel vertoon van die oranjekuif, die echter 
meer uitgespreid dan opgezet wordt. 

Behalve dit zeer scherp geteekende liedje heeft ons goudhaantje er nog een, 
dat hij veelal zingt onder het fourageeren, maar dat iets heel anders is dan de 
gewone lokkreten. Het is oen onafgebroken getierelier, zoo eindeloos als dat 
van den tuinfluiter of den leeuwerik, vol afwisseling en zelfs met nabootsing 
van andere vogelgeluiden. Uit dat getierelier komt dan soms het korte, normale 
liedje ineens te voorschijn, ongeveer zooals het braamsluipertje en de zwartkop-
grasmusch ook ineens overgaan tot hun hoofdgeluiden. Ik kan u sterk aanraden, 
om eens op deze goudhaantjeszang te gaan letten, dien ik in geen enkel boek 
vermeld vjnd. Het mooist heb ik hem gehoord van een eenzaam vogeltje, dat 
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in mijn tuin bezig was, een blauw stekelsparretje te reinigen van de luisjes. 
Als ge eens weten wilt, of de goudhaantjes op een spar genoeg te eten vinden, 
dan moet ge de takken en naalden eens door een loupe bekijken en dan begrijpt 
ge meteen, dat het vogeltje zijn groote felle oogen en zijn scherp snaveltje 
terdege noodig heeft. Ook blijkt van hoeveel belang de vogel is voor den boom, 
waarvoor hij zijn voorliefde heeft. 

Ons gewone goudhaantje broedt noordelijker dan zijn vurige broeder; de 
Pyreneeën vormen een deel van de zuidgrens' van zijn broedgebied. Noordelijk 
gaat hij zoover de spar groeit; in Skandinavië tot dicht aan den Poolcirkel, in 
Oost-Rusland nog tot den 60sien breedtegraad. In Oost Siberië en Japan broedt 
de ondersoort Regulus regulus japonensis die op zijn vleugels veel breedere, 
witte dwarsstreepen heeft. Het gebeurt nog al eens, dat op den trek vogels uit 
Oost-Siberië verdwalen naar de oevers van de Noordzee b. v. de Reuzenpieper 
en zoo zou het ook wel mogelijk zijn, dat wij hier van die Japansch-
Mandsjoerijsche goudhaantjes te zien kregen. Toen Heinrich Gatke op Helgoland 
werkte, werd er op die ondersoorten niet gelet, anders had hij ze misschien 
wel te pakken gekregen. Intusschen alweer iets om op te letten. 

Het nest wordt bijna uitsluitend in sparren gebouwd, de foto's op blz. 142 e.v. 
geven daarvan het voorbeeld. Een heel enkele keer heb ik gehoord van een 
goudhaantjesnest, dat gebouwd was tusschen wortelrommel van opeengestapelde 
boomstronken. Misschien hebben we. hier te doen gehad met de Engelsche 
ondersoort van het goudhaantje, Regulus regulus anglorum, een vogeltje, dat 
veel op het onze lijkt, maar in den nek en aan de kanten donkerder groen is, 
een onderscheid, dat alleen vergelijkenderwijs te constateeren valt. 

Nu is dat Britsche goudhaantje in zijn nestbouw veel ruimer van opvatting 
dan het onze. Wel doet hij ook graag zijn voordeel met die heerlijke afdakjes 
aan het uiteinde van de sparretakken, maar hij vlecht ook wel zijn nest in de 
dichte veeren van thuja's en cypressen. Kearton geeft daarvan een zeer mooie 
foto in zijn „Carol singers". Werkelijk zijn die cypressen een groote aanwinst 
voor elk vogelbosch. Behalve daarin bouwt het Britsche goudhaantje ook in 
dennen, hulsten, gaspeldoorn, klimop en wel zeer dikwijls vlak bij, nagenoeg zelfs 
op den grond. Ook — en dat lijkt mij nog merkwaardiger — bouwt hij lang 
niet altijd een hangend nest, maar ook wel bovenop takkenmassa's, soms in 't 
geheel niet verborgen. 

Dat de Britsche vogelvormen ook in Nederland broeden, komt meer voor. 
Wij vinden hier de Britsche zanglijster en ook de rouwkwikstaart, die in 
Engeland onze Witte Kwikstaart vervangt. De Noordzee vormt in vogelkundig 
opzicht eer een verbinding dan een scheiding tusschen de Hollandsche en 
Engelsche fauna's. Wanneer we dus een goudhaantjesnest aantreffen, anders 
dan verborgen onder het uiteinde van een sparretak, dan hebben we gegronde 
redenen, om te vermoeden, dat wij met den Engelschman te doen hebben. Het komt 
er dan op aan, om er op te letten, of die vogeltjes, behalve in de nestbouw, ook 



350 DE LEVENDE NATUUR'. 

nog in andere opzichten afwijkende gewoonten vertoonen. Daarvoor is het 
noodig, dat ge eerst goed op de hoogte bent van het doen en laten van onze 
eigen goudhaantjes. 

De najaars- en voorjaarstrek is het best waar te nemen op de Noordzee-
eilanden, dat spreekt van zelf. Ik heb mijn eersten goudhaantjestrek gezien in 
November 1890, toen ik pas op Texel woonde. Voor dien tijd had ik in en om 
Amsterdam wel aardige goudhaantjesbewegingen gezien, maar dat haalde niet 
bij dien trek. De vogeltjes waren letterlijk overal. De groote beuken van het 
boschje op den Hoogen Berg leken opnieuw bebladerd. De elzenboschjes in de 
laagte met hun weelderigen groei van bramen en kamperfoelie werden bezocht 
door vlucht op vlucht, maar eindelijk leken er geen boschjes genoeg te zijn om 
al de vogeltjes te bergen, ze krioelden ten slotte langs de slootkanten, op 
schuttingen en schuurtjes, op de rieten daken der boerderijen. Tegen den avond 
concentreerde zich weer alles in de boschjes; in de Blauwe Poort, Zeshonderd, 
het Bakkersboschje, Meyerbooms bosch. De Nieuwe Aanleg, De Elzeboschjes, 
allemaal zaten ze vol. En 's avonds, toen het al donker was, hoorde je weer 
allerwegen hun fijn geroep, toen gingen ze weer op reis, in den nacht langs de zee 
of misschien over de Noordzee naar Engeland, waar men ze in het najaar langs de 
heele Oostkust in tallooze scharen ziet aankomen. In 't voorjaar herhaalt zich 
die beweging en ik kan er nu al naar verlangen, om in de eerste dagen van de 
Paaschvacantie de goudhaantjes op t e , wachten bij de oude eendenkooi op 
Terschelling. JAC. P. TH. 

IN DEN WINTER LANGS HET STRAND. 
E winter is de stille tijd voor den natuurliefhebber: in veld en bosch, 
langs wegen, op de heide, in sloot en plas, overal is het leven tot 
een minimum teruggebracht; de planten zijn weg of bieden weinig 
interessants; de dieren zijn gestorven, of hebben zich in hun winter-
verblijven teruggetrokken. Slechts enkele soorten toonen zich onver

schillig voor het gebrek aan zonnelicht en de lage temperatuur, die den winter
maanden eigen zijn, leven onverdroten door en planten zich zelfs voort, maar zij 
vormen zulk een kleine minderheid, dat we die veilig kunnen verwaarloozen en 
gerust kunnen beweren, waarmede we begonnen: de winter is de doode tijd voor 
den natuurliefhebber, (ho, ho! Red.) 

De eenige plaats, waar hij dan nog aardige dingen kan vinden, is het zee-
strand. Mits er natuurlijk geen sneeuw ligt en er geen al te gure wind waait, 
die het stilstaan tot een gevaar maakt voor de gezondheid. Maar, wanneer er 
aan deze voorwaarden voldaan is, wanneer de winter zich eens van zijn goeden 
kant laat zien, kan het wezenlijk heel aardig wezen aan het strand en kan een 


