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bespeuren. Rijpe zaden heeft ze blijkbaar niet voortgebracht, tenminste het 
volgend jaar konden wij ze niet terugvinden. 

Dit jaar (1910) is het aantal in ons land gevonden soorten weer met één 
vermeerderd. De heer A. W. Kloos vond, zoowel te Deventer als te Gorinchem, 
op de bekende adventiefterreinen een gras, dat bij determinatie Panictim dicho-
tmiiflorum Michx bleek te zijn. Deze soort, in Noord- en Zuid-Amerika inheemsch, 
wijkt in uiterlijk geheel af van de beide vorige en houdt meer het midden tusschen 
Panicum miliaceum en P. capillare. Ze behoort dan ook tot een geheel andere 
groep en is de type der sectie JJichotomiflora. Men behoeft slechts een aartje 
te bezien om dadelijk te bemerken, dat men met een echte Panicum te doen 
heeft. De ongeveer 2.5 m.M. lange aartjes zijn groenachtig-purper; het eerste 
kelkkafje is breed driehoekig en stomp en bereikt ongeveer >/« van de lengte 
van het aartje; de twee volgende kelkkafjes zijn min of meer puntig en iets 
langer dan de vrucht. De aartjes zijn gerangschikt langs de zijtakken van een 
wydvertakte pluim, die bij het begin van den bloei ten deele omvat wordt door 

de bovenste bladscheede; bij het eind van den bloei steekt de pluim iets boven 
de scheede uit, zoodat de onderste pluimtakken zelfs iets teruggeslagen zijn. 
De plant is 1-jarig, sterk aan de basis vertakt met iets opstijgende stengels, die 
meestal glad zijn (slechts bij tropische vormen zijn behaarde bladen en scheeden 
waargenomen). De onderste stengelknoopen zijn bij forsche exemplaren meest 
iets gezwollen. De lange, vlakke bladen hebben een 1—2 mM. lange ligula. Wie 
Araerikaansche flora's bezit, kan deze soort vinden onder de namen: P. goiim-
latum Muhl, P. aquaticum Pair., P. hrachiata Base, P. chlorotkmn Nees. 

Daar liet geslacht Panicum ruim 6UU soorten bevat, kunnen wij nog veel 
soorten op onze adventief-terreinen verwachten. Wie helpt mee zoeken? 

-JANSEN en WACHTER. 

DE VOGELS VAN NOORDWIJK IN Ï9I6. 

EEL, heel hoog cirkelden kalm vier buizerden, langzaam, rustig en 
zonder eenige inspanning. 

En al hooger en hooger schroefden ze en al verder zeilden ze, 
tot ze eindelijk als stipjes niet meer afstaken tegen den effen diep-
blauwen hemel. 

Dat was in 't eind van Februari op een zeldzaam mooien morgen. Nu is 't April. 
Heerlijker dan ooit vertoonen de wulpen hun glijvluchten, langer dan ooit 

halen ze de tonen uit aan 't eind van iedere golf tot de volgende stijging. Haast 
indrukwekkend schermen de kieften boven polder en lage duintjes, vroolijk knarsen 
de tapuitjes voor de onbewoonde holen, klaag-zingt de fitis in 't berkenhout, 
schatert een groene specht in de dikke populieren van de lange oprijlaan. 
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Bonte scholjakken met helroode sna,vels gillen hun schelle te-piet, dat nog 
overstemt 't gejodel der wulpen, 't lijstergejubel en 't ruischen der zee in de 
verte 

Tureluurs, sprinkhanen en grutto's doen mee in de algemeene lentevreugd, 
luid jubelen lijster en leeuwerik en de fazanten kraaien en kokkeren als zelden 
te voren. Een late bonte kraai beschrijft langzaam en stil zijn kringen boven 't 
groote dennenbosch, wordt aangevallen door een overvliegende kieft, cirkelt 't 
beekje langs en de doorns over en verdwijnt dan achter de eerste duinenrij. Als 
die lang blijft, kunnen we er nog plezier van beleven. 

De opziener verwelkomt ons aan 't hek: 
„Goeie middag, jonker, best weertje; ja, je heb 't getroffen. Maar nog koud 

's nachts, mag liever in bed slapen of op de hooizolder, leg je veul beter:* 
Wij lachten eens: 
Neen, we zouden er maar bij blijven, in 't duin slapen in de keet, midden 

in de vogels en je lag er goed genoeg. 
„Ik ken de jongeheeren wel," lachte zijn vrouw, „later tegen de kameraads 

kenne zeggen, ik heb in 't duin geslapen. We hebben 't al meer gehad." 
Gedeeltelijk had ze gelijk, maar 't genieten was toch de hoofdzaak. En we 

hebben genoten! 
Een paar kommen koffie zijn gauw op en wij op stap: eerst in ' t weiland 

door naar de eend met 14 in de varens. 
Als we aankomen staat zij rechtop naast 't nest en even later sleept zij 

zich angstig en met hangende en slaande vleugels naar den slootkant. 
Elf mooie droge jongen kruipen aldoor op elkaar, één pikt al piepend een 

gaatje en twee drijfnatte diertjes werken zich achteruit naar buiten. We gaan 
maar gauw weg, want nu vooral hebben ze warmte noodig en moet de oude 
terug. En tot 's avonds zeven uur gaan we door met zoeken, vinden, zien, en 
konijnen verschrikken. Dan stoken we vuur, zetten thee, eten paaschbrood en 
maken den boel in orde voor 's nachts. 

Om 9 uur wandelen we samen naar den bakker in de Zilk, halen een dubbel 
tarwebrood en een paar ons allerhande en om halfelf slapen we in onder 't 
regelmatig getik van een motregentje boven ons hoofd en 't geroep van een 
onrustigen wulp, kieft, tuut of scholjak. 

Echt slapen doen we dit keer weinig; aan buiten slapen wen je gauw 
genoeg, maar 't gaat lastiger als er een rol asfaltpapier onder je hoofd ligt, hard 
genoeg om hout op te hakken, 's Nachts om 5 minuut voor één roept een 
scholjak, daarna vliegt er zoo nu en dan één over van zee naar binnen of 
omgekeerd en om kwart over 3 zetten we de keet open en luisteren wat we kunnen. 

't Volgende teekende ik op: Om 3.20 beginnen grutto en scholjak te lawaaien; 
om 3.23 tuut; 3.25 fazant; 3.40 leeuwerik; 3.50 houtduif; 3.55 zanglijster. 

Bij allemaal, uitgezonderd fazant, begon de heele boel, nadat No. 1 had 
ingezet, bij leeuwerik en houtduif viel 't wel 't sterkst op. 
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't Schemert nog, maar in de keet is 't nog nacht, dus we gaan maar aan 
den wandel en treffen 't daarbij niet bepaald; van 's morgens acht uur af den 
heelen dag regen en alles dus even drijf. Zoo gauw de oorlog voorbij is, koop 
ik kaplaarzen, nu zijn die nog te duur; natte en koude voeten op een langen 
tocht is één van de ergste dingen, die ik ken. 

Zulk weer is ook zoo goed, om beginnelingen te ontmoedigen; met veel 
moeite heb je ze zoover gekregen, dat ze er alleen op uitgaan. Ze worden nat 
en vinden niets, krijgen er genoeg van, kuieren terug en voorloopig gaan ze 
niet weer. Maar juist degenen, die in zulke gevallen doorzetten en letten op 
alles, waarop te letten valt, gaan 't moois zien en waardeeren en worden per 
slot net zoo vroolijk als de wulpen of grutto's, die fluitend rondvliegen in den regen. 

In 't begin heb ik ook dagen van zwerven gehad zonder iets te zien. Ik 
werd opgewekt door 't lezen van ,/'t Vogeljaar" en ik geloof niet, dat er sindsdien 
tijd van iemand zooveel stappen op mulle hellingen of zandplekken op weg naar 
stil jachtgebied of mooie pannetjes werden afgedrukt als van mü-

Naar die pannetjes ging ik dan meest om planten te zien, want als je 
eenmaal aan vogels doet, leer je enkele planten vanzelf: Pirola, 
Parnassia, Anacamptis en een paar Epipactussen. 

Nu ik toch over planten begin, moet ik nog heel eventjes 
wat vertellen van do blauwe bremraap: die staat in de flora als 
zeldzaam en toen ik hem in 't duin op sommige plaatsen vond, 
teekende ik die aan om te onthouden. Maar al gauw kwamen ze 

ioag0Kneauntje. in zulke lioopen te voorschijn, dat ik binnen anderhalve week een 
dozijn plaatsen wist en telkens kwamen er meer. Toen ben ik 

er maar mee opgehouden. 
Bovendien stonden er niet enkele, maar vaak tientallen op zoo'n plaats. 

En zoo is 't hier met meer planten. Ik hoop, dat ik later niet hoef te betreuren, 
dat ik dit verteld heb als de boel door ,/natuurliefhebbende* raenschen wordt 
uitgetrokken en meegepakt. 

Met de zilverdistel is dit al grootendeels 't geval geweest, gouddistel 
(Carlina vulgaris) zie ik nog eens denzelfden kant opgaan en met nestplaatsen 
opgeven ben ik nog voorzichtiger, want er zijn nog veel te veel uithalers naar 
mijn zin, zelfs „vogellief hebben de" uithalers. 

Nu ik toch bij eieren verzamelaars terecht ben gekomen, wil ik metéén nog 
wel eens zeggen, dat ik aan die lui een verschrikkelijken hekel heb, altijd, voor
zoover 't tegelijk uithalers zgn, want je kunt best verzamelen zonder uithalen. 

Allebei mijn reigers zijn bestolen, eerst de één en toen de ander; bewijzen 
heb ik niet en in mijn hart hoop ik op kraai of gaai, maar ik heb vermoedens 
en dat is dikwijls net zoo erg. En ik had zooveel plezier van die dieren, o zooveel! 

Ze hadden 't oude nest weer aan den vijver en vijf mooie blauwe eieren 
lagen er in. 's Morgens tusschen 4 en 5 ging ik er al heen, kroop weg in 't 
tentje en keek. Eerst kwamen ze dan overzeilen, maar na een keer of tien, 
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soms eerder, soms later, streek 't paar neer, eerst 't wijfje en dan 't mannetje. 
En dat werd me dan een gekrijsch, gekolder, gekras en geschreeuw, zeldzaam. 

't Meest genoot ik 7 April; ik had den verrekijker meegekregen van juffrouw 
Cool; die vergroot acht maal en ik zelf zat op ongeveer 20 Meter afstand. Niets 
ontging me dus 't Volgende, iets uitgebreid, teekende ik toen op: 

Op den vijver 4 waarden, groote lijster kraakt, zwarte zingt, groene specht 
lacht, een winterkoning inspecteert mijn tentje; waterhoen lokt onder de rhododen
dron, groote bonte specht snort en een zwarte kraai zegt woest „korrr* terwijl 
hij op een toren valk stoot. 

Dan komen de reigers weer neer in de sparren, 't wijfje op 't nest en drie 
andere in de toppen. Ze beginnen te kolderen, eerst zacht, daarna harder, 
wapperen hun kuiven, wiebelen een beetje en kijken uit met langgerekten nek. 

Na een tijdje komt één topdier naar beneden, daalt neer vlak aan den vijver 
en wandelt met schitterende oogen en uitgestoken hals rond. Zijn kop is schuin 
gericht en hij neemt groote stappen. 

't Is een allerkomiekst gezicht. Bij een tak houdt hij stil, neemt hem eens 

Spreeuwen en Kneutjes. 

op, weegt hem in zijn snavel, legt hem weer neer en kuiert doodbedaard verder, 
omziend of er niemand aankomt. 

Bij dat schuwe omzien herinnert hij me erg aan een strikkenzettenden 
strooper met een pandjesjas en weitasch, die een zomer geleden bezig was in 
't duin onder Hillegom. 

Dat herhaalt hij een paar keer: soms legt hij den tak weer neer, maar 
neemt hem dan even later weer op zooveel mogelijk in 't midden, dat 't ding 
toch vooral in evenwicht is. Na een tijdje zoeken vindt hij een goeden, zijn 
kuif wappert wel eens zoo hoog op als anders en met oogen, geler dan geel, 
kijkt hij al vast eens naar boven, hoe hij zijn weg zal nemen, want met zoo'n 
tak is dat een heel ding. 

Er^zijn nog menschen, die beweren, dat een dier niet overlegt en soms zou 
je dat ook heusch denken, maar van zoo'n reiger hoef je 't niet te zeggen, want 
als hij lang genoeg heeft staan kijken, stapt hij naar een plek aan den vijver-
kant, waar geen takken boven 't water hangen, net voor den omgehakten spar 
tusschen den berk en den eik en dan zet hij af, laveert hooger op geweldig, maar 
komt toch altijd, al is 't na een keer of wat stoeten tegen twijgen en takken 
bovenaan met zijn materiaal, in den top waar hij wezen wil en daar neemt zijn 
ega 't ding dankbaar in ontvangst en verwerkt 't in 't nest. 

Daarna gaat hij weer gewillig naar beneden en even later komt zijn wijfje 
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meezoeken: twee stroopers aan 't werk. Intusschen komen er meer soort-
genooten op de kolderende druktemakers af, schreeuwen een paar keer en 
strijken zonder veel complimenten in de hooge sparren neer, waar 't zoodoende 
heel gezellig wordt, 't Broedende wijfje is 't centrum. Eén van de heeren komt 
wat dicht bij haar, zelfs erg dicht, maar dan staat ze op, richt een oogenblik 
en schiet den scherpen snavel bliksemsnel en nimmerfalend vooruit. Na een 
paar nijdige aanvallen is de boom zuiver, want de tegenpartij voelt zich schuldig 
en doet niets terug. Bij die aanvallen staat haar kuif recht overeind. 

Intusschen strijkt er één met heel korte kuif neer op een over den vijver 
hangenden tak en omklemt dien om zich na veel gewiebel op hooge poëten in 
evenwicht te houden, 't Dier heeft blijkbaar net zijn ontbijt gehaald in één dei-
vele poldersslootjes, want zijn kop is drijfnat en zijn korte kuifveeren zijn alle
maal even piekerig. 

Eerst zal hij zich maar eens poetsen en dat gaat erg komiek en buitengewoon 
langzaam, want hij heeft den heelen dag den tijd. Ik moet over een paar uur 

üe keet die vreugd en goede plan
nen door 't uithalen niets 

is gekomen. Mocht de schuldige, als 't een jongen is, dit onder oogen krijgen, 
dan hoop ik dat hij door 't lezen hiervan een volgenden keer wijzer en mensche-
lijker zal wezen; zoolang we buiten den oorlog blijven gaat dat gelukkig nog. 
Van de zijde der raenschen hebben de vogels al meer dan genoeg te verdragen, 
kraai of gaai vergeef ik 't. 

Ziezoo, die reigers hebben me lang beziggehouden, eigenlijk te lang, maar 
waar 't hart van vol i s . . . . 

Sprinkhaanrietzanger is een lange naam, vooral voor zoo'n klein vogeltje 
en als je zoo'n woord dikwyls moet uitspreken, dan wordt dat erg lastig. Daarom 
zocht ik allang naar een korteren, maar ik zelf ben niet zoo buitengewoon vindingrijk 
en toen kwam juffrouw Cool me weer te hulp. Ze zei: „noem hem duinsnor" 
en ik vond dat een prachtnaam; hij is familie van de snor, woont in 't duin 
en daarom zal hij duinsnor heeten. Soms woont hij in 't hakhout of op de hei 
en daar noemen ze hem dan maar hei- of hakhoutsnor, maar sprinkhaanriet
zanger is te lang en hier heet hij voortaan duinsnor. 

Die duinsnor nu is by ons al haast net zoo algemeen als de roodborst-
tapuitjes, maar hij lijkt veel zeldzamer, omdat hij liefst 's avonds zingt of 
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's morgens vroeg en doordat hij zijn nest nog beter verstopt. En de meeste 
menschen slapen lang en loepen 's avonds tegen schemering weinig of rooit in 
't duin; terwijl 't dan juist — ik zou haast zeggen — 't mooiste oogenblik van 
den heelen dag is om daar te zijn. 

Ik wist van 't jaar negen paren en drie ervan woonden allemaal in 't zelfde 
gebiedje van de roodborsttapuitjes, nauwelijks één K.M. in 't vierkant. Ze voelden 
zich heel gelukkig en snorden vaak genoeg midden op den dag, maar toch 
hadden ze van niemand last, want de menschen dachten dat 't een sprinkhaan 
was of letten er niet op, omdat 't geluid verging in 't suizen der golvende 
helm,'t spelen van den wind in de boschjes en 't ruischen der zee, heel dichtbij. 

En van twee van die drie 
paren vond ik 't nest en nu 
moet ik iets bekennen, want 
ik voel me schuldig. Roofdier-
tjes vonden 't eerste van die 
twee en ik geloof dat dit zeker 
niet gebeurd was, als wij er 
niet bij waren geweest. Wel 
maak ik mijn sporen overal 
zooveel mogelijk weg en kom 
zoo min mogelijk met mijn 
handen aan 't nest, maar toch 
ben ik er zeker van, dat ze op 
den reuk zijn afgegaan en 't 
zoo gevonden hebben. En dat 
spijt me erg, heel erg; intus
schen is 't een goede les voor 
den volgenden keer: men kan 
niet te voorzichtig zijn. Met die 
andere duinsnor heb ik nog een Pieper opgeprlkt door Grauwe Klauwier. : 

raar avontuur beleefd: 7 Juni 
kom ik 's morgens om ongeveer 6 uur bij't nest: de vogel houdt zich lam, 5 jongen 
en 1 ei; 4 Juni kwamen de eerste jongen al uit, ik denk dus, dat ei is een schulpei 
en ik neem 't mee. Ik ga nog wat verderop, vind een tapuit en een paapje, bezoek 
mijn klauwier en kuier terug. Ik kom thuis en neem 't ei mee naar boven 
om 't weg te leggen. Op mijn kamer voel ik iets; ik kijk: een klein gaatje en 
't jong breekt uit. Ik hol terug om 't in 't nest te brengen en mis mijn tram. 
Op school kom ik een half uur te laat en loop natuurlijk een standje op, maar 
ik had een duinsnorleven gered en dat was me een standje waard. Laat ik 
nog even zeggen, dat 't jong goed in leven is gebleven tot 't een dag of 5 
later stierf, tegelijk met de andere. Wel bleef 't natuurlijk duidelijk kleiner. 

Een 3de duinsnornest werd me 6 Augustus gewezen door Willy Soeters. 
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.lulikever opgeprikt door Grauwe Klauwier (op duindoorn). 
Hoogwakers Bosch, Noordwijk a Zee, iets vergroot. 

't Dier lag in den zeereep, had twee schulpeieren en één jong en 't nest was 
prachtig verborgen onder ruigt en bramenstruiken. Den volgenden dag was't jong 

dood; ik denk dat 't een verschoppeling is geweest, 
die niet tegelijk met de anderen kon uitvliegen, 
want even later en verder vingen we een jeugdige 
duinsnor, iets grooter. 

Heel blij was ik op een avond in 't eind van 
Mei kwartels te hoeren slaan; ' t geluid was me 
onbekend, maar ik had een flauw vermoeden, waar
mee ik vijf dagen rondliep. Toen hoorde ik er 
's morgens vroeg één in een klein roggeveldje; ik 

besloop 't dier en kreeg hem te 
zien: een kleine, bruine vogel, 
zoo groot als een lijster met erg 
spitse vleugeltjes, die snorden toen 
hij opging. Na kort navragen kwam 
ik te weten, dat ze dit jaar op 

verscheidene plaatsen huisden, waar ze vroeger nooit gehoord waren en op 
3. Juni werd me zelfs al een nest met één ei gewezen door Gijs Houwaard, één 
van mijn trouwste zoekers. Volgens Buekers hebben ze geen eieren voor Sint-Jan, 
maar deze had zeker bijzonder veel zin, want 26 Mei was hij al uitgehaald 
met 4. 't Nest lag toen in de bollen en de eieren waren door den vinder gekookt 
en opgegeten op één na, dat ik kreeg. Ze hadden fijn gesmaakt. 

Groote lijsters en roodborsttappuiten hebben vergadering gehouden en daarbij 
met algemeene stemmen aangenomen niet meer zulke gekke eieren te leggen en 
dan een beetje hooger op en slimmer te bouwen, 't Was zoo lastig als je telkens 
even op moest staan en herrie maken als er een snuiter nieuwsgierig was; en 
dan had je vaak nog kans dat ze je heele hebben en houden meepakten, zoodat 
al je schreeuwen niets gaf. Vooral de roodborsttappuiten hadden slag van dat 
slim zijn; ze zaten altijd, waar hun nest niet was en zoolang er eieren waren, 
hielden ze hun mond. Maar had je hun jongen 
eenmaal gevonden en ging je er dan naast 
zitten, dan kwamen ze heel dichtbij en zwaai
den met hun steertjes als onrustige klauwieren 
en hun groote oogen zagen angstig en wekten '^T*dfiPY' 
medelijden. 

Van groote lijsters kreeg je een anderen 
indruk: woeste, dappere vogels die aanvallen 
als 't er op aankomt en rakelings langs je 
hoofd schieten; die herrie maken als ze eieren 
hebben en slechtvalken lijken als er jongen zijn. Nooit zal ik vergeten, hoe 
zoo'n dier eiken morgen weer den torenvalk aanviel die hoog over 't broedende 
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wijfje vloog op zijn weg uit 't duin naar 't bouwland. De torenvalkrug wierp bij 
elk neerschieten een rood schijnsel van zich, terwijl de zilverwitte ondervleugel-
dekveeren van den ander bij elk opgaan na den aanval schitterden in't zonlicht. 
Natuurlijk verwondert ieder zich over 't enorm aantal zanglijsters van dit jaar; 
je zoudt van een invasie kunnen spreken. 

Met de kneutjes staat het anders; daarvan hebben we 22 nesten minder 
dan 't vorig jaar. Jo Veerman, mijn vrind, gelooft, dat't komt doordat er verleden 
jaar op zoo groote schaal is uitgehaald voor iemand die de nesten opkocht; 
't kan heel goed de reden zijn. 

Heel veel pleizier hebben we beleefd van onze pleviertjes. Eén had in een 

Hagedis op duindoorn geprikt door Grauwe Klauwier, Hoogwakers Bosch, Noordwijk a/Zee. 

kuiltje, ongeveer twee meter de helling op, tusschen weinig helm, S mooie eitjes 
gelegd en begon die trouw te bebroeden; maar de grond wa^ nat en 't regende 
veel, zoodat ze altijd maar aan één kant warm werden. Dat ging zoo een tijdje, 
toen werd 't droog, de zon scheen helder en 't strand werd mul, maar daarmee 
ook de helling. En de eerste dag ging dat nog, maar toen de tweede voorbij 
was, had 't kuiltje geen rand meer aan de zeezij en de eieren stonden op rollen. 
En dat ging zoo 't ging, totdat er één daarmede begon; fluks was 't beneden, * 
dra volgde nummer twee, hoewel niet zoo ver en 't plevierfje broedde door op 
zijn ééne eitje met een ijver, een betere zaak waardig, want er kwam niets van 
terecht. We beleefden er dus eigenlijk geen pleizier van. 
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Van de koekoeken hadden we 4 eieren; één kwikstaarttype, 2 blauwe en 
één wit, totaal zonder vlekken. De drie laatste lagen bij kneu, waardoor er 
natuurlijk niets van terecht kwam; de jongen stierven op den 2en dag na hun 
geboorte, 't Witte koekoeksei is een zeldzaamheid; voor zoover mij bekend is 
't in ons land nog nooit gevonden. Geelgors is bijzonder om de verschillende 
manieren, waarop hij zijn nest bouwt; aan greppelkant, in de bollen, in struiken 
en in rietschelften; zelfs op een duinhelling onder een doorntje. 

Bovendien zijp er als broedvogels bijgekomen de nachtzwaluw, dodaars en 
fazant en hoewel we in 't begin ook nog hoopten op een nest van de kleine, 
bonte specht is dit niet gebeurd. 

Tot zoover de verschillende vogels apart. 
Eigenaardig is, dat er een vaste lijn bestaat, volgens welken 't ei door den 

jongen vogel wordt doorgepikt (zie de flg, op blz. 417): vooral mooie voorbeelden 
zag ik er van bij leeuwerik, tapuit en nachtzwaluw; bij fazanten ligt deze 
lijn meer naar 't midden, wat wel verband zal houden met den vrij ronden vorm 
van dit ei. De meeste narigheid beleefden we natuurlijk weer van die uithalerij. 
't Meest wordt over 't algemeen gezocht naar leeuweriken en dan liefst tegen 

schemer. De jongens beweren dat de uitgeloopen jongen 'snachts 
in 't nest terugkeeren tot ze goed kunnen vliegen. Ik betwijfel't. 
En je zoudt zoo zeggen : //iedereen moet een leeuwerik hebben 
als ze zooveel worden meegenomen". Dat dacht ik ook, maar 

*«TRS«»5H toen ik daar een jongen naar vroeg, zei hij dat 't mooi was, als 
Kop van jonge patrijs, er één of twee op de tien in leven bleven. Kneuen hebben't ook 

hard. Ik had er één, die legde 's morgens vroeg zijn vijfde ei bij 
vier andere die den vorigen dag voorzichtig uitgeblazen waren. Een jongen zou 
me een kneunest wijzen met één ei. Toen we er bij kwamen was het uitgehaald, 
wat heel kort geleden moest zijn gebeurd; zonder zich een oogenblik te bedenken 
legde hij een slakkenhuisje in 't leege nest en toen ik er den volgenden morgen 
bijkwam vloog 't dier er af en had 1 ei; 't slakkenhuis was weg. Een paar dagen 
later was hij voor den 2den keer uitgehaald. 

Ik heb leeuweriken gehad, waartegen ik eiken morgen een tijdje sprak; de 
dieren waren totaal aan me gewend. Toen de jongen 6 dagen oud waren, kwam 
er een hand en nam ze mee. 

Gelukkig voor de vogels bestaan er ook domme nestenzoekers. Op een avond 
ontmoette ik in 't duin twee soldaten, waarmee ik aan de praat raakte. Ze ver
telden me, dat ze den volgenden dagnaar't bosch gingen, waar ze nog drie eenden
nesten wisten; de eieren hadden ze niet meegenomen, want je had veel meer 
aan de jongen; als die op uitvliegen stonden waren ze haast zoo groot als de 
ouden en vet als bagger! Prachtige groote lijsternesten werden meegenomen, 
klauwier broedsels, voor 1 Mei alle kieften, ons aardige dodaarsje met z'n 6 eitjes, 
kleine boschduif, tapuit en hoopen meer. Natuurlijk weer ruimschoots water
hoentjes, zelfs de goed verborgen fitis, 
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Mijn oudere vrind. Piet de Groot, stapte naar den kapelaan, die heel 
vrindelijk was, maar den jongens het nesten uithalen niet kon verbieden, want 
dat had hij zelf vroeger ook gedaan. Zoo komt 't de wereld wel uit! 

Wat een vogel in 10 dagen maakt, verwoest een jongen in 10 tellen. Een 
pracht van een kneunest uit elkaar getrokken en weggesmeten. Ik zocht 'tweer 
bij elkaar en ploos 'teens uit: 494 roode draadjes uit een zelfde matje. Staart-
raeezen geven zich ook zoo'n ontzettende moeite, om hun nest te krijgen. Eén 
paar werkte er ± 14 dagen aan, toen was 't dan ook magnifique. 

Na 't uitvliegen der jongen nam ik 't uit elkaar: meer dan 1600 veertjes, 
waaronder van kip, fazant, groene specht, reiger, houtduif, spreeuw en eend 
en zoowel lichtere dons- als zwaardere dekveeren; ook konijnenwol. Water
hoentjes veroorloven zich soms de weelde, een dak boven hun huis te hebben, 
een plat dak van geknakte biezen. Groote lijsters hadden vaak schitterende 
nesten; een rand van helgroen, vochtig mos omzoomt den nap van witte halmen, 
waarop vier grijsblauwe eieren, wier bruinroode vlekken 't geheel voltooien. Dat 
nest lag in een den. Andere nesten lagen in een met klimop begroeide peppel, in 
eik en een heel mooi in een pruimeboom, ongeveer 1.7q M. hoog. 't Hoofd
bestanddeel werd gevormd door oude snijboonenranken; verder 
was 't versierd met touwtjes, katoen en een enkel kippeveertje. 

Plevieren en kieften sloegen dit jaar als regel één dag 
over bij 't leggen. 

Na Mei legden de laatste, geloof ik, wel regelmatiger. 
Bovendien trokken toen de natte deelen van het duin hen in 
zulke hoeveelheden, dat er per slot meer broedden dan men in 
jaren had gehad. En niet alleen kieften; er was één groot meer van haast een 
halven K.M. lang en wel 100 Meter breed en dat bleef tot in Augustus 't Wemelde 
er van de watervogels: dodaars, hoentjes, watersnip, grutto, tuut, wulp, scholjak enz. 

Ook zat 't er meest vol eenden, 28 Mei o. a. nog een troep van 50 stuks, 
zelfs vloog er toen een paar bergeenden rond met breeden borstband en lange 
vleugels. Of ze er gebroed hebben weet ik niet, 't is best mogelijk, ook van de 
watersnippen. Maar ik had 't over vreemd bouwmateriaal; in een spotvogelnest 
zaten stukjes van een soldatenpas en't Leidsche Dagblad; een grasmusch had zijn 
rand versierd met wilgenpluis, precies als de braamsluiper op de lezing van 12 
Dec. in Haarlem. Zanglijsters, die in 't begin van 't jaar hun nesten in eiken 
hakhout hadden, kozen altijd die boomen, die 't oude blad nog niet verloren 
hadden. Wij stapten regelrecht op die ybladstruiken" af. Eenden bouwen bekend 
vroeg; ik dacht dat door sneeuwbuien hun broedsel mislukte; toch is't niet zoo. 
Ze laten zich insneeuwen op één uitgang na. 

Tot slot de lijst. Deze is wat grooter dan verleden jaar, ook nauwkeuriger 
en bovendien heb ik er nog een statistiek bijgedaan van de nesten, gevonden 
op de jacht ,/t Paardenkerkhof, net op de grens tusschen Noordwijkerhout en 
Hillegom. Deze nesten vooral haddon meest een onbekenden afloop en wel doordat 
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er zooveel te vinden was, maar vooral omdat het ruim 10 K. M, van Noordwijk 
af is. In hoofdzaak kan men wel zeggen, dat de heele boel daar uitvloog, 
behalve natuurlijk de kieften tot 1 Mei en een enkel nest of vogel, die zijn 
laatsten adem uitblies onder de pooten van wezel, hermelijn of bunsing. 
Ook de gaai nam daaraan vaak een werkzaam deel. Naast de kolommen 
met cijfers, staan in vette cijfers de getallen van verleden jaar; raakt maar niet 
in de war! Evenals verleden jaar versta ik onder //Vergeven" : alle eieren of jonge 
vogels, door de ouders verlaten en ook degenen, in 't nest gestorven door storm, 
regen e. d.; ^mislukt* is óf vergeven, óf uitgehaald óf door roofdieren vernield. 
„Onbekend" zijn alle nesten met onbekenden afloop. In 't geheel zijn er 99 nesten 
meer dan verleden jaar en 't resultaat is: 26.5 o/0 uitgevlogen; 30 «/o uitgehaald; 
2 % door roofdieren vernield; 8.5 o/o vergeven; 3.5 o/0 niislukt, en hoewel we 
dit jaar minder tijd en meer nesten hadden, is de boel toch nauwkeuriger nagegaan, 
zoodat er inplaats van 40o/0; nu nog maar 29.5 o/0 als onbekend overblijft. 

Nagegaan wat de waarschijnlijke afloop van deze 135 nesten is geweest, 
kom ik op 19 % uitgevlogen, 5 o/0 uitgehaald, 1 % door roofdieren vernield en 
4.5 o/0 vergeven, zoodat dus de totale verhouding wordt: 

(Voor 't gemak zet ik die van 1915 er even naast): 

samen dus 
61 o/0 mislukt 

Mislukt hield ik er verleden jaar nog niet op na, dat kwam toen onder 
roofdieren, vergeven en uitgehaald. Nu ziet zoo'n lijst er prachtig uit en dat 
lijkt alles even secuur, maar ik zal er direct maar bij vertellen dat die 29.5 0

/0 

onbekend me bij die berekeningen erg dwars zat. Al die 135 onbekende nesten 
moesten n.1. één voor één behandeld om te zien wat.de waarschijnlijke afloop 
er van zou zijn, 't weer, 't uithalen en de tijd van het jaar in rekening gebracht 
en ik verzeker je, dat was me een gezoek. Ook hadden we soms rare gevallen: 

Van een geelgors b.v. waren 4 eieren uitgehaald en 1 jong vloog gelukkig 
uit; ik noem dit nest nu „uitgevlogen", maar je kunt 't net zoo goed onder 
uitgehaald zetten. 

Die 35 0/o uitgehaald en 13 % vergeven is nog veel te groot. Roofdieren 
hebben gelukkig beter hun best gedaan; 't zou heusch geen kwaad kunnen als 
ze eens een beetje huishielden onder zanglijsters, merels en houtduiven; maar 
de jongens mogen er niet aankomen en de katten moeten er ook hun vingers 
— ik bedoel hun pooten afhouden. 

Nóordïvijk a/Zee. JAN VERWEY. 

In 1915 In 1916 
39 o/0 

46o/0 

U o / 0 

1 % 

uitgevlogen 
uitgehaald 
vergeven 
mislukt 

vernield door roofdieren 

45.5 o/0 

35 o/0j 
13 «/of 
3.5 o/0 ( 

3 «/o) 

samen dus 
54.5 o/0 mislukt 
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Lijst van Vogels , broedende waargenomen in de omgeving van Noordwijk 

in het jaar J9I6. 

(üc vet gedrukte getallen geven het aantal aan in 1915). 

S o o r t Aantal 
Door roof

dieren 
gevlogen gehaald vernield. 

Tit- ('it- Ver-
geven 

Mislukt Onbekend 

Grocnvink 
Kneutje 
Vink 
lUngmusch 
Geelgors 
Leeuwerik 
Graspieper 
Witte Kwikstaart 
Koolmees ' . . 
Pimpel 
Staartmees 
Grauwe Klauwier 
Grauwe Vliegenvanger 
Fitis 
Spotvogel 
Grasmusch 
Tuinfluiter 
Bosch rielzanger 
Duinsnor 
Merel 
Groote Lijster 
Zanglijster 
Hoodstaartje 
Tapuit 
Paapje 
Hoodhorsttapnit 
Heggemusch 
Winterkoning 
Nachtzwaluw 
Koekoek 
Kleine Boschduif 
Tortel 
Fazant 
Patrijs 
Kwartel 
Reiger 
Waterhoen 
Scholekster 
Kievit 
Honlbekje 
Strandplevier 
Tureluur 
Wulp 
Wilde Eend 
Dodaars , 

3 
54 

2 
1 
2 

21 
3 
8 
4 
I 
2 
5 
2 
6 
1 
9 

U 
1 
3 

55 
7 

156 
4 
6 
2 
3 
2 
8 
3 
4 
5 

17 
2 
2 
l 
2 
9 
2 

H 
2 
5 
1 
1 

11 
2 

6 
7G 

2 
27 
5 

10 
5 
1 
1 
8 
4 
1 
2 
5 

15 
0 
1 

öö 
4 

58 
2 
7 
8 
5 
5 

10 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
2 

!t 
3 

11 
0 
0 
1 
1 

12 
0 

1 
14 

1 
1 
1 
(i 
2 
2 
4 
1 
1 
2 

3 
1 
4 
8 

10 
3 

34 
1 
3 
2 
1 

3 
3 

1 
1 
2 

3 
10 
a 

4 j 
1 
I 
4 
1 

V, 

1 

2 
17 
1 

1 
8 

2 
21 

2 
1 

15 
1 
6 

10 
2 

17 
2 
4 
3 
1 
1 

1 — 

3 2 
- 1 
1 — 

— 1 
2 2 
2 -

20 
1 

51 
1 
1 

2 : 9 
1 

12 10 31 

1 — 1 

10 

4 
1 1 
1 2 

1 — 
2 1 
1 — 
3 — 

2 — 

5 3 

10 6 

2 — 

4 — 

18 
1 

55 
1 

1 -

3 — 

I — 
1 

12 

2 
3 
2 
1 
2 
5 

(i 
É 
:$ 
1 

2 

1 

12 

24 

1 
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Lijst van nesten gevonden op 't Paardenkerkhof te Noordwijkerhout en van eenige 

nesten gevonden in de duinen van 't Haasveld enz. te Noordwijkerhout. 

Opgemaakt Augustus 1910. 

V o g e l s o o r t . 

Vlaamsche Gaai 
Kneutje 
Vink 
Groenvink 
Witte Kwikstaart 
Staartmees 
Grauwe Vliegenvanger . . 
Fitis 
Tuinfluiter' 
Merel 
Groote Lijster 
Zanglijster 
Gekraagde Boodstaart... 

Aantal i i 
1915 

l 
9 
1 
l 
i 
1 
t 

1 

s 
I 
1 

2 

•-'•-' nesten 

Aantal in 
1916 

1 
2 
2 

5 
2 

32 
2 

46 nesten 

V o g e l s o o r t . 

Winterkoning 
Nachtzwaluw 
Steenuil 

Kleine Boschduif 
Fazant 
Waterhoen 
Scholekster 
Kievit 
Tureluur 
Wulp. . . 
Wilde Kend 
Dodaars 

Aantal in 
1915 

,'i 

i 

2 

2 
3 
.» 
i 
/ 

e 

20 nesten 

Aantal in 
1916 

1 
1 
1 

mitinlog.lotn't 
n graiztn werd i 

3 
2 
1 
2 
10 

I 
;t 
2 

26 nesten 

NOORDZEESCHELPEN EN PARELS. 
:ANNEER we de schelp van een weekdier beschouwen, kunnen we 

daaraan drie lagen onderscheiden: de opperhuid, de prismalaag 
en de parelmoerlaag. Deze laatste bevindt zich aan de binnenzijde 
der schelp en het eigenaardige kleurenspel der tallooze fijne plaatjes, 
waaruit ze is samengesteld, veroorzaakt den door de menschen 

zoozeer bewonderden parelmoerglans. Bij elke versche schelp is die parelmoerlaag 
gemakkelijk te observeeren, ofschoon de eene soort een veel dikkere bevat 
dan de andere; maar ontbreken doet ze feitelijk bij geen enkele schelp. Tegen 
deze parelmoerlaag nu is de zoogenaamde „mantel" van het weekdier gelegen, 
het orgaan, dat belast is met het onderhoud en de vergrooting der schelp. En 
nu vertoont deze mantel de hoogst merkwaardige eigenschap, op beleedigingen 
van buiten te reageeren door een sterke afzetting van kalk in den vorm van 
parelmoer. Het is niet moeilijk, dit in natura te zien te krijgen. Wij hebben 
ons tot dit doel slechts te begeven naar een mosselkraampje en uit de tallooze 
daar aanwezige mosselschelpen die exemplaren op te zoeken, op welker buitenzijde 
onregelmatige gaatjes of invretingen zichtbaar zijn. Vergrooten we die openingetjes 
met een naald, dan kunnen we er een borstelwormpje uithalen, dat zich in den 
wand der mosselschelp heeft ingeboord. Dit diertje is dus schuld aan de 


