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volkomen stankvrij. De stinkende pad beweegt zich niet zoo onbeholpen als z'n zusje of 
broertje, de gewone pad, maar loopt hoog op zijn pooten, vrij snel, zoodat je hem, op het 
eerste gezicht, wanneer het donker is, voor een muis houdt. 

En ten slotte nog mijn ringslang. 
Reeds vroeger had ik al ringslangen in een terrarium gehouden, maar toen ik deze kreeg, 

had ik geen ruimte beschikbaar; ik heb hem toen los laten loopen in den tuin en dit 
ging in 't begin goed. 

Don eersten dag dat ik hem in mijn tuin had, at hij één van mijn stinkende padden op 
on dit heb ik haar maar half vergeven; ik had trouwens in verschillende boeken gelezen, dat de 
ringslang wel graag kikkers eet, maar geen padden; en hoewel er voldoende kikkers rond
sprongen, vergreep hij zich toch aan een pad. Ik merkte dit 's avonds; ik pakte hem op 
zonder te zien dat hij juist gegeten had en toen gooide hij, zooals bij die dieren gewoonte is, 
zijn boutje er uit, en daarin heb ik mijn stinkende pad herkend. Gewoonlijk iederen dag dat 
de zon scheen, kon ik mijn ringslang vinden, anders bleef zij maar liever verborgen, maar 
soms zag ik haar ook op zonnige dagen niet, dan maakte zij waarschijnlijk uitstapjes naar 
de buren, maar zij kwam geregeld terug. Zoo'n uitstapje heeft haar ten slotte het leven 
gekost, want op een goeden dag vertelde onze meid, dat de meid van de buren haar verteld 
had, dat. ze daar in den tuin een adder haddon doodgeslagen en ik begreep dat dat mijn 
ringslang was. Zijn tragisch einde heeft een diepen indruk op mij gemaakt, zoo diep zelfs 
dat ik het besluit heb genomen, om nooit meer dieren los te laten loopen, die over een 
heining kunnen klimmen, 

Zoo is het gegaan met mijn dieren, die ik als 't ware in vrijheid heb bestudeerd en ik 
raad U aan «laat ook kikkers los loopen in Uw tuin en dan zult gij veel aardigs zien en 
Uw planten zullen er wel hij varen. Want de hoeveelheid muggen, vliegen en andere 
insecten, die zij opeten, is verbazend groot. Zoo hadden wij een boschje lintgras en dit 
krioelde van de muggen; maar zoodra ik kikkers in mijn tuin had, was dat boschje mugvrij. 
De ringslang is niet nuttig, want, zijn hoofdvoedsel liestaat uil kikvorschen en kleine visschen, 
maar zij komen niet in zoo groote getale voor, dat zij merkbaar schade aanrichten, 

Hotlcrdam. G. A, E. VAN DEN BERG. 

DE VOGELS, DIE BROEDEN OP NOORD-BEVELAND. 

AARNE wil ik aan het verzoek voldoen, op te geven welke vogels er op 
Noord-Beveland broeden, 

Vóór ik hiermee begin, wil ik even een kleine beschrijving van dit. bij 
uitstek vruchtbaar landbouw-eiland geven, 't Bestaat uit een massa polders, 
zeer vele dijken zijn er dan ook. Vlak is het dus heelemaal niet, Aan den 
Zuidkant wordt het omringd door een breeden zoom van schorren, in 't Westen 

gaan deze over in een zeer merkwaardige duinenreeks, waar veel eendvogels broeden; en in 
't Noorden is het een sterke zeedijk met slikken, aan welks binnenkant 'zich verscheidene 
dijkinlagen of, zooals ze bij ons op N.-Beveland zeggen, „kuipen" bevinden, die het eiland 
beschermen tegen de Ooster-Schelde. Over hel algemeen staan er op het eiland weinig boomen, 
alleen op de dijken, die meest beplant zijn met iepen, esschen, peppels en knotwilgen. 
Betrekkelijk weinig weiland is er. Alle grond is bouwland. Geen stukje grond is er te vinden, 
dat bepaald minderwaardig is te noemen. Ook de boerderijen, die alle 00—100 H,A, groot zijn, 
zijn meestal zelf door een paar weiden omgeven, waarin meestal iepen of knotwilgen slaan. 

In bovengenoemde dijkinlagen, dezelfde die men op het eiland Schouwen aan den Zuidkant 
vindt tusschen Zierikzee en Burgh, bevinden zich groote rietputten, waarin zich een rijk 
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vogelleven afspeelt en waarin ook een massa planten van allerlei soort groeien. Evenals op 
Schouwen zijn deze putten zeer rijk aan paling. In deze pulten huizen natuurlijk bij massa's 
meerkoeten, wilde eenden, dodaarsen, karkieten en waterhoentjes. Ook een enkele stern is er 
door mij broedende aangctroft'en. Doch daar de putten niet zoo groot zijn als op Schouwen 
en er zich ook geen eilandjes in bevinden, blijven de sterns liever aan den overkant van de 
Ooster-Schelde. 

Verder naar 't Westen heeft men den ingeloopen Sophiapolder, waar zich op 't oogenblik 
een heele zanding voor heeft gevormd, waarop zeer vele sterns, strandpleviertjes en tureluurs 
broeden. Over de duinen heb ik reeds een enkel woord gezegd, 'k Zal nu dadelijk een lijstje 
geven van alle vogels, die door mij broedend op 't eiland zijn aangetroffen. Enkele komen 
er slechts zeldzaam voor, andere zeer menigvuldig. Over 't algemeen is ons eiland rijk aan vogels. 

't Volgende lijstje heb ik opgemaakt: 

Zwarte Kraai. Niet veel broedend op ons 
eiland, 's Winters en in 't najaar ziet men 
ze met de bonte kraaien in heele zwermen 
rondtrekken van 't eene stuk land naar 
't andere en ook aan den zeekant zijn ze 
te vinden. De zeedijkbormen liggen als 
bezaaid met stukgeworpen mosselschelpen. 

Ekster. Deze vogel is een hooge zeldzaam
heid op Noord-Braband. Deze is door de 
jachtopzieners totaal uitgeroeid. 

Wieleivaal. Enkele worden daarvan in iepen 
jaarlijks broedend aangetroffen. 

Spreeuw. Bij massa's. In den aardbeien- en 
bessentijd moeten alle struiken met groote 
nelten tegen hun vraatzucht beschermd 
worden. 

Vink. Veel in de meidoorns en appelboomen, 
Kneutje. In de struiken langs den weg. 
Huismusch. Zeer vele. 
Ringmusch. In de knotwilgen. 
Rietgors. In de rietputten. 
Geelgors. 1 
Vcldleeuwerik. \ Zeer veel aan de slootkanten. 
Kuifleeuwerik. 

In de weiden, Witte Kioikstaart. 
Gele Kioikstaart. 
Graspieper. Zeer 

slootkanten. 
Dtunpieper. Een 
Boomkruipertje. \ 
Boomklevertje. 

vele in weiden en langs 

heel enkele in de duinen. 
Broedplaats bekend ver

ondersteld. 
Koolmees. Dit vogeltje verschijnt hoe langer 

hoe meer. 
Winlerkoninkje. Veel. 
Bastaardnachtegaal. In schuren en hout-

stapels. 
Grastnusch. 1 
Braamsluiper. \ Broedplaats bekend. , 
Tuinfluiter. ) 
Hietzanger. ] 
Kleine Karkiet. > In de rietputten. 
Groote Karkiet. ] 
Merel. Geweldig veel in heggen en knotwilgen, 
Zanglijster. Tamelijk veel in heggen en 

knotwilgen, 

Boodhorst je. i XT, ^ , , , 
Roodstaartje. i N i e t v e e l voorkomend. 
Grauwe \ liegen vanger. Zeldzaam, 
Boerenzwalmv. { Zeer algemeen aan en in 
Iluiszwaluw. i de schuren. 
Koekoek. Zeer algemeen. Veel in nestjes van 

graspiepers, 
Steenuil. Vrij algemeen. Broedt in holle 

knotwilgen. 
Kerkuil. Een heel enkele broedende gevonden 

in oude schuur. 
Torenvalk. Enkele. Meestal broedend in 

knotwilgen. 
Woudduif. Zeer algemeen, 
Tortelduif. Vrij algemeen. 
Patrijs. Niet zooveel als in de andere 

Zeeuwsche eilanden. 
Kwartel. Niet veel voorkomend. Dit jaar 

echter heb ik er veel gehoord. 
Blamve Beiger. Eén enkele broedkolonie. 

Overigens veel voorkomend. 
Waterhoentje. . Z e e i . a lgemeen. 
Meerkoet. I 
Scholekster. Vrij veel in de duinen en aan 

den Noordkant. 
Kievit. Broedt weinig op N.-B., doch komt 

vooral op den trek in groote zwermen ons 
eiland bezoeken. 

Strandplevier. Deze heb ik veel op 't strand 
en in de duinen gevonden. 

Khiil. Eén kolonie is door mij op het gras
veld tusschen den zeedijk en de duinen 
gevonden. 

Tureluur. Enkele nesten worden hiervan op 
de schorren gevonden. 

Groote Stern. ] 
Vischdiefje. \ In de duinen en op 't strand 
Divcrg Slem. j 
Wilde Send. Zeer algemeen aan slootkanten 

en in knotwilgen 
Zomertaling. Eén heel enkele is door mij 

in een dijkinlaag gevonden. 
Uodaars. Vrij veel in de rietputten der 

dijkinlagen. 
Bergeend. Een enkele in de duinen. 
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Ziehier de lijst van de vogels, die op ons eiland broedend zijn aangetroffen. Natuurlijk 
kan men hier 't heele jaar door aan den zeekant zilvermeeuwen, meeuwen en mantehneenwen 
zien en ook de bekende aalscholvers, vooral in de Zamlkreek, 's Winters en in 't najaar 
ijs vogeltjes en snippen. 

Wel eigenaardig is het, dat, hoewel Schouwen zoo dichtbij ligt, vele daar broedende vogels 
niet broeden en soms zelfs totaal niet in N.-Beveland gezien worden. Zoo b.v. heb ik op ons 
eiland nog nooit een Grutto gezien, terwijl deze toch op Schouwen vrij algemeen voorkomt, 
Dat eiland is dan ook liet eiland bij uitnemendheid voor de vogels. 

Middelliurg. M. W. VAN ARENTHALS, 

IN EEN TUIN BIJ DEN HAAG. 

ET vorige jaar heb ik een lijstje gestuurd van de broedvogels, die ik In onzen 
tuin had waargenomen. Hiernevens vindt u weer een lijst, waarop ge kunt zien, dal 
het aantal nesten en broedvogels belangrijk uitgebreid is. Wat de laatste be
treft is de uitbreiding beperkt lot Pimpel, Tuinfluiter en Boomkruiper, Hot aan
tal merelnesten is schrikbarend toegenomen. Als bet tenminste hel volgende 
jaar naar evenredigheid toeneemt, zullen we er een stokje voor moeten steken, 

Dit jaar hadden we al veel meer last van de merels, hoe zal het dan het volgende niet zijn ? 
Twee van de merelnesten, die ik onder ;>uilgehaald • heb gezet, hoeren daar feitelijk niet, thuis. 
Dat komt, omdat het zoowat de eerste nesten waren. Er was nog geen struik bebladerd en 
daarom had een van de vogels een plaats uitgezocht in gekuilde eikjes en de andere in 
gekuilde beukjes. Toen die struiken weggehaald werden, hebben we de nesten in andere, 
daar dichtbij gelegd. Maar hoewel in beide gevallen er reeds jongen in waren, hebben de 
oude het verlaten. Een ander merelpaartje had hun nest gebouwd in een laurier in een 
palmenkas. Ze kwamen er In en uil door de luchtopeningeii. Van een ander merelnest, dal 
dicht bij hel raam van onze huiskamer zat, heb ik eens de voedertijden waargenomen. Ik 
begon 10,12 's morgens. Op de volgende tijden kwamen de oude voer aandragen: 10,19, 10,2,"», 
10,2!), 10,36 en 10.42, Het voer bestond hoofdzakelijk uit wormen, die gewoon aan de jongen 
gegeven werden. Een maal echter zag ik, dal de jongen uit den krop gevoerd werden. Ik kon 
het heel duidelijk zien, daar hel nest maar een meter of 20 van mij verwijderd was en ik 
door een kijker alle details kon onderscheiden. 

Een jong stak z'n kop half in den bek van den oude en dan gaf deze voer, precies als 
een duif. Ik wist niet, dat dat voorkwam. 

Met een vliegenvanger heb ik ook iets leuks lieleefd, Kr had n.1, een winlerkoninkje een 
nest gebouwd tegen den stam van een grooten kastanje tusschen uitloopers ± 50 eM, boven 
den grond. Nadat hij er eitjes in gelegd had, verliet hij het. Ik liet het nestje zitten en maar 
goed ook, want na een week loop ik langs den bewusten boom, loen er tusschen dezellde 
uitloopers een vliegenvangertje weg vliegt, 

Ik kijk eens en jawel hoor, daar had zoo'n grauwtje z'n nest gebouwd boven op den 
ronden kogel en het er vast in geregen, Kr lag een ei in en daarom ging ik ook maar gauw 
weg. Een paar dagen later merkte ik, dat er 2 eitjes in hel nest waren en de vogel het ver
laten had. Ik heb toen beide nesten, die èèn geheel vormden, er uitgehaald en de eitjes nil-
gehlazen, zoodat ik het kon bewaren. Verder hebben een ander vliegenvangertje en een merel 
een vreeselijke luie manier gehad. Toen ze hun eerste broedsel groot gebracht hadden, ging 
het wijfje weer dapper aan het eieren leggen en broeden in hetzelfde nest. De merel is toon 
uitgehaald, maar 't vliegenvangertje is uitgevlogen. Ik had dit nog nooit waargenomen. Hel 


