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blazen op populierenbladen, verwanten teisteren perzik- en pruimeboomen en 
veroorzaken bij kersen, berken e. a. die vreemde misvormingen, die onder den 
naam „heksenbesems" aan lederen natuurvriend bekend zijn. 

En wie nu al het bovenbeschrevene wil vinden, heel dicht bij elkaar, kan 
terecht achter Meeren berg. Daar heb ik in minder dan een half uur alle Pe?np/«;<;2«s-
soorten benevens Taphrina aurea in schitterende exemplaren aangetroffen. ' 

L. DORSMAN Oz. 

VOGELLEVEN OM NIJMEGEN. 

R zal in ons land moeilijk een streek te vinden zijn, die zooveel afwisseling in 
bodemgesteldheid, hoogte en cultuur bezit als de omstreken van Nijmegen. 
Bijna alle typen grondsoorten komen er in ruime mate voor. Zware klei 
vindt men er naast onvruchtbare veengronden, uitgestrekte polders tegen 
hooge heuvelen aanliggend, schrale zandgronden, hooge loof- en naaldhout-
bosschen en groote hakhoutcomplexon. 't Is geen wonder dat daar een weelderige 

fauna en flora tieren. Een onderdeel van die fauna, de vogels, vormt mijn onderwerp. 

De strenge winter heeft ook hier vele slachtoffers gemaakt. Omdat dit jaar eigenlijk 't 
eerste is, waarin we op groote schaal nesten zochten, kon ik onmogelijk nauwkeurig de 
afname opteekenen. Een Nijraeegsche vogelkenner, de heer Ed. Blaauw, was dan ook zoo 
vriendelijk mij met zijn ervaringen bij te springen. De Ooysche roekenkolonie, die bij de 
150 nesten telt (of liever telde, want het derde part van hot peppelbosch, dat ze omvatte, is 
In den laatsten herfst legen den grond geslagen), is dit jaar eer toe dan afgenomen. De eksters 
en meerkollen schijnen er ook niet veel last van gehad te hebben, maar onder de spreeuwen 
heeft de vorst geducht huisgehouden. In Beek nestelden nog wel eenige tientallen paren, 
maar de kanten van Heumen en Malden op was het zóó erg, dat de enkele paren, die er nog 
waren, in de nestholen hun eieren legden op de doodgevroren krengen! Wel het toppunt van 
woningnood of was het overal zoo? Groenling en putter, kneu en vink, de belde gorzen, 
hebben alle veel geleden. De kulfleeuwerik bleef bij zijn gewone jaarlijksche afname. Alle 
piepers zijn uitgedund, zoo ook de twee kwikstaartjes. Het aantal boomkruipers is ook geslonken, 
van den klever kan ik 't niet zeggen. De meezen zijn vrijwel gedecimeerd, de zwartkopmees 
maakt daar misschien een uitzondering op. In December verheugde de koolmees zich nog 
In zijn meerderheid, op do tweede plaats kwam 't pimpeltje en dan de zwartkopmees. Toen 
kwam de vorst. En 't duurde tol 48 Maart, voordal ik weer een schooltje pimpels zag. .Mjjar 
de zwartkqpmecs hing .in Maart, en-April in zóó groot aantïd1 irt^de'bloeïehdé fepen,' dat het 
scheen als was er geen vorst geweest. Omdat ik hem voor dien tijd erg weinig zag, denk Ik, 
dat zijn nieuwe naam «zwerfmees» daar iets mee te maken heeft. Toch staat hij ook in de 
broedlijst vooraan met 7 gezinnen, dan komt koolmees met 5, terwijl 't pimpeltje zich met het 
luttele aantal 3 moet vergenoegen. Toch heeft de koolmees op het oogenblik (Jan. '18) zijn 
hegemonie weer terug. Met de goudhaantjes is het wel 't ergste gesteld. Ze zijn minstens 
gecentimeerd. In den herfst van '46 trokken er tienduizenden door. Maar op al mijn wandelingen 
't volgend voorjaar heb ik er samen geen tachtig gezien. Van nesten vinden was nu natuurlijk 
geen kwestie (hot vorig jaar 5, doch 3 van 4 paar). En in den vorigen herfsttrek liep het 
tot October (tegen Aug. 't vorig jaar) voor ze zich lieten zien en nog bij heele kleine beetjes. 
(In de duinen schijnt dat anders geweest te zijn.) Klauwieren waren er heel weinig Alle 
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Insectenelertjes waren over 't algemeen afgenomen. Het waterhoen is ook zeer verminderd, 
de koet lang niet zoo. Vlschdiefje en zwarte stern hebben ook een afname te boeken. 

En nu onze nesten. Vroege hebben we er niet genoeg (In aanmerking genomen de latere) 
gevonden, omdat we pas na begin Mei geregeld volgens een plan gezocht hebben. Daarom 
vallen er aan de drie eendennesten, die ik 47 April vond, geen beschouwingen vast te knoopen. 
Den 2.'isten verrast me een snip: dat had ik eigenlijk na zoo'n voorjaar niet verwacht. Dan 
komen een paar kievitsnesten, een van een kraai, een ekster-, en een koetennest. Pas den 
len Mei vinden we een lijster met 4 en den volgenden dag een merel met 3. Om onze 
ervaringen omtrent eerste en laatste vinddata bij die van andere elders wonende nestenzpckers 
te laten vergelijken, wat voor invloed ligging der streek daarop heeft, vermeld ik er hier een 
paar. (Voor in 't begin van 't jaar gevonden nesten met meer dan één ei heb ik voor elk ei 
één dag op den vinddatum teruggeleid.) 

Eend 7Apr. heggemusch. . 3 Mei zwartkop 43 Mei koolmees 48 Mei 
snip 24 » houtduif 6 » fuut 43 •> vliegenvanger. 49 » 
kievit 24 » braamsluiper.. 9 » tuinfluiter 46 » gr. karekiet . . . 24 » 
lijster 27 » grasmusch. . . . 40 » zw. stern 47 » zwaluw (2 s.).. 22 » 
koet 29 » meerkol 40 » vink 47 » spotvogel 26 » 
merel 4 Mei gekr.roodstaart 43 » 

Op een paar honderd nesten, zooals wij die vonden, zijn natuurlijk ook wel eenige 
merkwaardige. Zoo was een kauw, nestelend in een beukegat, half blind, vloog direct weg als 
iemand op grooten afstand van den eenen kant naderde, maar liet zich van den anderen kant 
tot op weinige schreden naderen. Een ekster in een Heumcnsche meidoornhaag vonden 
we 40 Mei met 6 tlink bebroede eieren. Tegen den tijd van het uitkomen lagen er 3 versche 
bij, eenigszins van de overige verschillend in grondkleur, zóó teer van schaal, dat zij bij aan
raking direct braken. We hadden groote moeite het nest schoon te poetsen. 

In Weurt werd een reusachtig spreeuwenei bijna zoo groot als van een tamme duif In 
een hoefspoor in een wei gevonden. Het beest was zeker door legnood overvallen, had hel 
toen daar maar gedeponeerd en keek er verder niet meer naar om. Een hulsmusch sprong, 
nadat ze in 3 dagen 3 eitjes had gelegd, ineens 4 dagen over en legde er toon nog 2 bij. Een 
Groesbeeksche merel bezuinigde bouwstoffen (van de Groesbeekers zal zo dat anders niet 
leeren) en tijd door twee achtereenvolgende malon zijn nest te gebruiken. Beide koeren kon 
ik opteekenen als uitgevlogen. 

Een houtduif deed ook zoo iets; zij bouwde op haar oude vuile nest, nadat haar jongen 
uitgehaald waren, het nieuwe. En nu komt iets heel geks, dat ik bij alle 4 grasmuschsoorten 
heb ondervonden (wie heeft het meer waargenomen".'): Ik vond ze broedend op een verdroogd 
legsel of tenminste enkele eieren waren ervan verdroogd. Een braamsluiper In een hooge 
breede doornheg vonden we begin Juni op 5 uitgedroogde eieren. Hij heeft bijna een 
maand gebroed! Een tuinfluiter broedde twintig dagen, toen we 't euvel merkten en hem van 
zijn eieren ontzetten. Dit zijn de ergste gevallen. Daar naast zijn er wel oen half dozijn, waar
van het heele legsel slechts drie of minder eieren uitkwamen. Bij opening van de achterge
bleven eieren bleek, dat hot embryo ontwikkeld en In zijn ontwikkeling uitgedroogd was. Dat 
is nu het gevolg van hun al te luchtige nestcnbouwerij! Een kleine karekiet met hooge aspira
ties vond ik wel 3.5 M. van den grond in een knotwilg, geen tien meters van een rietzoom. Gevaar 
voor was van het water scheen er niet te zijn, want zijn soortgenoolen nestelden met een 
gerust hart in 't riet. Hij moest als straf voor zijn gril oen jongen koekoek grootbrengen. De 
watersnip schijnt ook al woningnood te hebben. We vonden eind Juni een nest met 8 eieren. 
Jammer genoeg konden we niet waarnemen, hoeveel vogels er bij hoorden. Van de 
zanglijster vonden we twee nesten, die van binnen niet alleen met de gewone molmlaag, maar 
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bovendien nog van den bovenrand tot het midden met vezels en spiertjes A la merel gevoerd 
waren. Maar een merelnost zonder de gewone binnenlaag, zooals in 't «Vogeljaar» beschreven 
werd er niet gevonden. Andere merkwaardige nesten, minder opvallend, waren o. a.: een 
merel met twee Driessenchocola-omslagen, een vink met een stuk krant etc 

In de Betuwe hebben we niet gezocht. De klei-nestcn liggen voor een klein gedeelte in 
Maas en Waal, voor de rest ten O. van de stad in de Ooy. In 't W. vormt de Graafsche weg, 
de grens In 't O. de Beeksche. Van den Beekschen weg tot de Mooksche baan hebben we 
gerekend het terrein te liggen, waarop onze zandneslen waren. Van Mooksche baan tot Graafschen 

1 Beeksche weg. 2 Berg en Dalsche weg. 3 Groesbeeksche weg. 4 Mookschelman. 
5 Hatertscho weg. ü Graafsche weg. 7 Wychensche weg. De 2 rechte lijnen 

vormen de greazea van het onderzochte gebied. 

weg de veennesten. Van 't onderzochte gebied is de Waal de N. grens, een lijn van Druten 
naar Wychen getrokken, de W.-grens, de Z.-grens is de Maas, O.-grens een lijn van het dorp 
Ooy naar don Plasmolen. 

In percenten uitgedrukt krijg ik als resultaten: 

Resultaat. 

Uitgevlogen 

Onbekend 

"Vergeven. 

Uitgehaald 

Veen. 

55% 

49% 

3 % 

30 % 

Klei. 

27% 

22% 

8% 

44% 

Zand. 

0 1 % 

8% 

15 % 

47% 

Totaal. 

4 8 % 

44% 

8 % 

30% 

't Loopt nogal uiteen voor de verschillende grondtypen. Laten we 't percentage van het 
zand om het groote aantal en de uitgestrektheid van het terrein als het meest juiste be
schouwen. 't Uithaalpercentage van de klei is te hoog, daarvoor zijn echter wel eiikele 
redenen aan te geven. De klei of juister de Ooy ('t komt toch ongeveer op !t zelfde neer, daar 



VEEN 1. KLEI II. 

SOORT: SOOHT: 

Ekster 
geelgors 
witte kwikstaart 
boompieper 
boomkruiper 
koolmees 
pimpel 
fitis .' 
heggemusch 
groote karekiet 
merel 
zanglijster 
tuinfluiter 
huiszwaluw 
boerenzwaluw 
houtduif 
waterhoen 
koet 
kievit 
watersnip 
kapmeeuw 
vischdief . , . ' . 
zwarte stern 
wilde eend 
wintertaling 
geoorde fuut , 

totaal 

ZAND. III. 
Boschkraai 
kauw 
ekster 
meerkol 
spreeuw 
groenvink 
putter 
kneu 
vink 
ringmusch 
huismusch 
geelgors 
duinpleper 
Witte kwlkslaarl 
boomki-niper 
boomklever 
koolmees 
pimpel 
zwartkopmees 
staartmees 
grauwe klauwier 
grauwe vliegenvanger 
fitis 
spotvogel 
zwartkop 
grasmusch 

Boschkraai 
ekster 
roek 
spreeuw 
kneu 
groenvink , 
vink 
huismusch 
grauwe vliegenvanger, 
grasmusch 
tuinfluiter 
boschrietzanger 
kleine karekiet 
groote karekiet 
merel 
roodborst 
oeverzwaluw 
boerenzwaluw , 
koekoek 
houtduif 
waterhoen 
koet 
zwarte stern 
wilde eend 
zomertaling , 
fuut 
dotaars 

totaal 

tuinfluiter 
braamsluiper 
merel 
beflijster 
groote lijster 
kramsvogel 
zanglijster 
nachtegaal 
roodborst 
gekraagde roodstaart. 
zwarte roodstaart 
heggemusch 
winlerkoning 
huiszwaluw 
boerenzwaluw , 
oeverzwaluw 
nachtzwaluw , 
koekoek 
ransuil 
boomvalk 
torenvalk 
houtduif 
tortel '. 
patrijs 
wilde eend 

totaal 

er. 

3 
4 
3 
14 
'.i 
5 
1 
4 
IS 
4 
2 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
7 
2 
4 
ld 
3 
5 
10 
8 

37 18 405 

27 
7 
'.1 
2 
1 
4 
26 
4 
2 
6 
6 
12 
4 
8 
7 
7 
I 
4 
4 
i 
4 
28 
9 
6 
2 

332 200 47 30 55 
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we in de Ooy vier vijfde van de klei-nesten vonden) is 't makkelijkst te bereiken uit de stad. 
De menschen, die er wonen (in de Ooy) meenen, dat de vogels speciaal voor hun plezier eieren 
leggen. Bovendien komen juist daar vogels voor, koet, eend, fuut o. a. die groote eieren leggen, 
een reden te meer, om er naar te zoeken. Sterntjeseieron zijn er gewoonlijk ook heel makkelijk 
te krijgen, als je in een boot zit. Zoo heb ik gehoord van dozijnen koetennesten, tientallen 
sterntjeseieren, die er uitgehaald werden op één dag! Gelukkig is hel riet een geschikt 
toevluchtsoord, anders waren ze al lang uitgeroeid. Als we dan ook merkten, dat een sterntje 
wilde gaan nestelen op een gevaarlijke plaats, hebben we z'n nest vernield. Gevoelig als de 
vogels op dat punt zijn, is ons plan gewoonlijk prachtig gelukt. Zoo hebben we een kolonietjo 
van tien paar naar een riet en TDiezenveld geloodst, toen dit nog niet hoog was. Eenmaal 
opgeschoten waren ze uitstekend beveiligd tegen alle vijanden uit de lucht en op 't water. 

Dat 't onbekendheidscijfer van de klei zoo hoog is, komt omdat nesten van watervogels 
zooals we daar veel vonden, niet zoo gemakkelijk terug te vinden zijn. De dagen van veel 
uithalen door menschen vallen enkel in Mei (behalve van de Hatertsche meeuwenkolonie, die 
erg van uithalerij te lijden heeft. Elk jaar slinkt ze onrustbarend) en dan vooral op Hemel
vaartsdag (dauwtrappers!) en Pinksteren. De dorpsbewoners zijn helaas nog altijd ergere 
uithalers dan de stadsche menschen. Maar de ergste uithaler is de felle gaai. Den heelen 
lente-dag lang doet hij niets anders dan loeren en rooven. Nauwelijks is een houtduif van 
zijn nest af of hij komt er aan en slurpt de eieren leeg of verzwelgt de jonkies. Een voor 
een zoekt hij de boschzoomstruiken af, zoodra hij iets ontdekt, duidt een tevreden schraak 
aan, dat hij weer een nestinhoud naar binnen slokt. Na hem komt de eekhoorn. Van 
roovende merels hebben we gelukkig niets bemerkt. Ik hoop, dat 't zoo blijft. De roeken zijn 
me tamelijk meegevallen Als er bij hen in de buurt een eendennest lag, dat niet bewaakt 
werd, waren ze er gauw bij. Maar hel onbewaakt zijn geschiedt gewoonlijk, doordat de vogel 
opgeschrikt wordt. Anders dekt zij ze altijd toe. Zoodoende merkte ik enkel van legsels van 
een tot drie eieren, (omdat de vogels in dien tijd gauw van 't nest afvliegen), dat ze uitgehaald 
werden door 't kraaienvolk. 

De broedlijsten zijn lang niet volledig. Van de 440 soorten, die om Nijmegen nestelen, 
staan er maar de helft op. Maar 't volgend jaar hopen we, nu we eenmaal streek en ligging 
van de verschillende nesten weten, de honderd te halen. Van de broedkolonies (die heeft men 
hier van roek, oeverzwaluw en sterns) telden alleen de onderzochte nesten, d. i. die, waarin 
we den inhoud gezien hebben, mee. Musschen, spreeuwen en kauwen moesten in boomen 
nestelen om vermeld te worden. Van de zwaluwen aan huizen telden we ook alleen de onderzochte 
nesten. Nesten, waarvan 4 jong uitvloog, tellen heelemaal als uitgevlogen. Nesten met koekoekjes 
tellen als uitgehaald. Die vonden we, 2 bij kl. karkiet, 4 bij boschrietzanger, 4 bij roodborst. 
Die verdroogde legsels, waarover ik het in 't begin had, heb ik onder vergeven gezet, omdat 
ze toch als wij ze niet uithaalden op den duur vergeven moesten worden. 

Nu nog even iets merkwaardigs. Inde meeuwenkolonie bij Overasselt vonden we't cadaver 
van een Noordsche stern. We hebben onze oogen uitgekeken om er ook een onder de broed-
vogels, die dadelijk tegen de lucht hingen, zoodra wc er kwamen, te ontdekken, maar 't is 
ons niet mogen gelukken, 't Tweede merkwaardige van die kolonie was het geoorde fuutje. 
Hoe we dat vonden, heeft al in dit tijdschrift gestaan, maar volledigheidshalve voeg ik 't er nog 
bij. Den 29sten Juni waren een vriend en ik er naar toegegaan om nesten te controleeren. Terwijl 
we de jonge talinkjes, die er in de buurt uitgebroed waren, aan 't opjagen waren, om ze te 
tellen en daarbij langs de kanten van 't meeuweneiland voelden of er nog zaten, merkte hij 
dat onder water tegen een zeggepol iets groots gedrukt was. Terstond tastte hij er naar en 
haalde een zich heftig verwerenden vogel boven met prachtige roode oorkwasten. Lang 
kon hij hem niet houden; eens losgelaten boorde de vogel zich onmiddellijk het water in. 
Direct daarop namen we geplas en plonsjos waar een eindje van ons af. Met een sprong was 
hij er en haalde 3 leuke donkere, op zwart af, donsballetjes te voorschijn van onder de zeggen. 



204 DE LEVENDE NATUUR. 

Ze haddon lichtblauwe futenpootjes. We namen ze nauwkeurig op en lieten zo toen weer los. 
In een ommezien waren ze weggedoken. Ze kwamen van oen groot nest af, dat tusschen en 
onder de zeggen dreef, 't Was veel steviger en hooger dan een futennest. Helaas hebben we 
't broeden nog niet wetenschappelijk kunnen vaststellen door foto's, 't Volgend jaar mogen z e ' 
als ze terugkomen, er op rekenen, 't kost wat 't kost, vereeuwigd te worden. 

hijmcgen. AD. OOMEN. 

EEN HERFST WANDELING IN 'T MASTBOSCH BIJ BREDA' 

P een prachtigen herfstmorgen liepen wij den Steenweg op, met het plan een 
heerlijke wandeling Ie maken. Bij hotel ))Mastbosch« sloegen we den weg naar 
l'rincenhage in, een prachtigen weg met z'n vier rijen mooie beuken, die al 
begonnen lo bruinen. Links hadden we toen het aardige stukje bosch, waarin 
bet Dagverblijf van het Groene Kruis is, een echt paddenstoelenboschje, waar 
ik na even zoeken eens verscheidene soorten, a ls : Trlcholoma, Amethyst-

zwammetje, verschillende Polyporussoorten, Kaneelzwammetje, Melkzwammen, Russuia's, 
Eierzwammen enz., vond. Even dieper 't bosch in, is een echt stinkzwammenplekje. Ze slaan 
daar tusschen 't bleeke gras en de afgevallen dennenaalden; op hun hoogen, poreuzen, witten 
steel dragen ze het slijmerige, donkergroene kapje, waarop gewoonlijk eenige aasvliegen 
zitten, die van het groene slijm snoeppn en meehelpen tot de verspreiding der sporen. Of wel 
de Phallus heeft z'n taak al volbracht en laat 't kopje nu zakken. Op andere plaatsen puilen 

ze als »duivelseieren« uit den grond, de 
langwerplg-ronde dingen hebben een 
grijze, leerachlige huid en zitten met een 
paar witte worteltjes In den grond vast. 

Aan den anderen kant van den weg 
heeft men een mooi gezicht over weiden 
en bouwland. Na een wandeling van een 
kwartier ongeveer kwamen we aan 
«Boschheku. Daar heb je tweewegen naai
de Bouvlgne-dreef, de mooie, breede 
Torendreef en den bijzonder hobbellgen, 
maar overigens heerlijken (wat 't uitzicht 
betreft) weg naar O vera. De eerste is de 
gemakkelijkste, maar we hadden ons 
voorgenomen den rand van 't bosch eens 
een eind te volgen en kozen dus den 

stnifballetjes. laatste, 't Is wel leuk, weer eens een 

vrij uitzicht te hebben In plaats van 
bosch. Veel weilanden strekten zich daar uit en in de verte zagen we al weer oen bosch, 
't Liesbosch, geloof ik. Hier en daar aan den weg stond een boerderijtje. Voor één daarvan 
stonden aan weerskanten van 't hekje een paar lamme kastanjes, ze bogon zich ver over den 
weg en zaten vol vruchten, 't Was werkelijk een hard gelag, er zoo voorbij te moeten loopen, 
want we hadden dollen zin In 'n versnapering. 

Verderop stond rechts van den weg een breede strook struikgewas. Groote Bolden staken 
hun bruine, rosse en grijze hoeden op tusschen het groen. Ook vond ik daar een moolen, 
trechlervonnigen Polyporus, fluweolig bruin van kleur met donkerder kringen. Bij 't Papen-
mutshek, op 't eind van de Uouvigne-dreef, drongen we door de struiken om de Aa te zien — 
Iets smaller dan de Mark kronkelt zij tusschen de weilanden door. 


