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behooren, is alleen Tli. scabiosoides Less, inheemsch in Zuid-Amerika (Uruguay 
tot Patagonië), terwijl de andere alle in Mexico en noordelijker tot Utah en 
Nebraska gevonden worden. Mijn Noord-Amerikaansche flora bracht mij tot 
Th. gracile (Torr.) Gray, daar de plant den indruk maakte van overblijvend té 
zijn. Inderdaad toont zij nu in December de neiging, om den winter te doorstaan, 
terwijl bijv. verschillende eenjarige Bidens-soorten, die nog niet eens goed in 
bloei gekomen waren, door de vorst in November reeds totaal vernield zijn. 
De bladen zijn gedeeld in smal lijnvormige slippen, de bovenste ongedeeld lijn
vormig. De 4—6 buitenste omwindselblaadjes zijn zeer kort rondachtig, de veel 
grootere binnenste tot boven het midden vergroeid. Straalbloemen gewoonlijk 
ontbrekend (zoo ook bij mijn exemplaren), anders zeer kort. 

Dr. Thellung merkte op, dat de Zuid-Amerikaansche Th. scabiosoides volgens 
A. Gray zeer veel op Th. gracile lijkt, zoodat dan eigenlijk de herkomst van de 
plant moet uitmaken, met welke soort we te maken hebben. Nu groeide mijn 
plant op een terrein bij een graanelevator samen' met verschillende andere 
Noord-Amerikaansche adventieven, zoodat het wel het waarschijnlijkst geacht 
moet worden, dat onze Rotterdammer Th. gracile is. Het teekeningetje geeft een 
indruk van de plant en enkele details. Een opvallende of mooie plant, zooals 
Guizotia, is het niet, eer lijkt het mij een soort om over het hoofd te zien, daar 
de bruinachtige hoofdjes ook in bloeienden toestand bij oppervlakkige beschouwing 
een verlepten indruk maken. 

Dordrecht. • A. W. KLOOS JR. C. i. 

DE W I N T E R K O N I N G . 

E naam alleen van dit levendige dwergje brengt ons allerlei sprookjes 
voor den geest. Zulk een nietig bruin kaboutertje en dat nog 
wel een koning! En meer nog een koning in den wintertijd als 
alles slaapt en kwijnt in de natuur en het minste sprankje leven 
en warmte ons zoo verrast en bekoort. De naam is aardig gekozen 

en vol gedachten. Dit kleine levenslustige vogeltje is in ons land in alle streken 
en in alle tijden te vinden. In heggen en bosschen, langs slooten en dijken/ 
op de heide en op de duinen, ja tot zelfs vlak bij het strand ontmoet men dat 
grappige wezentje met zijn puntig gezichtje, steile staartje en scherpe stem. 
Ieder keer, dat ik hem weer zoo langs een slootkant ontdek, moet ik naar hem 
blijven kijken. Het is echt kiekeboe-spelen, zooals hij zich telkens achter 
struikjes of in gaatjes verschuilt en dan een eind verder weer op eens te voor
schijn komt, op een hoog stompje of takje gezeten, waar hij dan vol levenslust 
zijn hoogste liedje laat hooren. Men kan haast niet begrijpen, hoe zooveel 
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Winterkoning brengt voedsel aan zijn jongen, 
Foto A. BURDET. 

geluid uit dat kleine vogeltje kan komen; heel zijn wezen trilt ook mee als 
hij zingt. Wat is hij werkzaam en opgewekt, altijd zoo vlug als water, zoo slim 
en gevat, het is al leven, wat er aan is. 

Het is bijzonder prettig als men 
den kleinen bouwmeester aan 't werk 
kan snappen. Dat is niet altijd ge
makkelijk, want hij wil zijn nest niet 
verraden en vertrouwt ons menschen 
maar half of in 't geheel niet. Ziet 
hem daar in 't vroege morgenuur druk 
bezig in 't bosch met het verzamelen 

van zijn bouw
stof. Hij zoekt 
en pluist en sor
teert alles met 
groote nauwkeu
righeid, pikt en 
draait de blaadjes 
en grasjes om en vliegt daar in eens weg, met een lange 
rank dorre "klimopblaren, die, vele malen langer dan hij 
zelf, achter hem als een vlag meewappert. In een oogwenk 
is hij weer terug, steeds aan 
't zoeken. Weer gaat hij 
met een lading naar zijn 
nest, dat ik met groote blijd
schap ontdek. Daar staat hij 
er midden op, druk in de 
weer, met bek en pootjes 
alles schikkend en plooiend. 
Het gaat verbazend handig. 
Het nest wordt tot een 
ronden bal gevormd, won

derlijk in elkaar geweven, sterk en toch zacht, 
met een goed verscholen vlieggaatje, waar onze 
kleine baas net in en uit kan. Dit alles kon ik 
zien, achter een boom verborgen, totdat hij vlak 
bij mij kwam om een blaadje te halen. Schrik 
en boosheid, en uit was het. Ook weet hij won
derlijk knap zijn nestje aan een boomstam of 
tak te bevestigen. Ik vond maar ééns een 
bewoond nest, dat door een sterken stormwind 
uit een struik was weggewaaid en een honderd pas verder op het pad gevallen 

De booze Winterkoning. 
Foto A. BURDET, 

Ken pvachtnest van den Winterkoning, 
bekleed met korstmos. 

Foto A. BURDET 
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was. De jongen waren er gelukkig nog in. Ik plaatste het weer in den struik 
en had het genoegen te zien, dat de ouders na eenige angstige aarzeling weer 
kwamen voeden. 

De winterkoning maakt zijn nest uit zeer verschillend materiaal: hooi, mos, 
dorre bladen, altijd zoo, dat de kleur keurig bij de omgeving past en niet in het 
oog valt. Het geheele nest is van buiten altijd van één soort stof gemaakt, niet 
half mos en half hooi, maar heelemaal of 't een of 't ander. Van binnen is het 
zacht gevoerd met fljne pluisjes of veeren. Hij maakt ook veel speelnestjes, die 
niet gevoerd zijn en zich in de buurt van 't ware nest bevinden. 

Het legsel bestaat uit 7 of 8 kleine, witte, gespikkelde eieren. Zoodra de 
jongen in de veeren zijn, vind ik ze de aardigste, die ik ken; ze kijken zoo 
verstandig en zijn zoo fijntjes en kleintjes. Naar ik vermoed, bouwt het mannetje 
alleen het nest, ik hoorde en zag hem vaak onder het werk zingen, dat kon 
dus het wijfje niet zijn. Ander verschil kan men tusschen hen beiden niet zien, 
hun kleed is geheel eender. De winterkoning is zeer nuttig voor land- en bosch-
bouw, daar hij veel insecten verdelgt. Ook 's winters is hij in kassen en serres 
een zeer welkom bezoeker. 

O. B. v. D. V. 

ORNITHOLOGISCH ONDERZOEK 1917/IS. 
II. GEGEVENS AANGAANDE HET AL OF NIET OVERWINTEREN VAN EENIGE VOGELSOORTEN. 

EEDS spoedig, nadat ik mot do uitgifte der lijsten was aangevangen, kwam 
men mij van verschillende zijden overvallen mot vragen over dio indeeling der 
vogels in stand- on trekvogels, door mij in do lijsten gebezigd. »ls een spreeuw 
dan een trekvogel? Bij ons verlaat hij 's winters do stad niet«, zoo do èén. 
uZijn geolgors en zanglijster dan standvogels, 's winters kan men ze bij ons 
niet vindeuo, zoo een ander. Ook vroeg mij iemand: hoe dat dan niet do 

tzwerfvogels» zat. Ik had bv. de meezen onder do standvogels gerangschikt en in de boeken 
stond toch, dat ze tot de zworfvogels behoorden, Wal was dal nu weer? Men ziet: eeheinde-
looze verwarring. En nu is deze verwarring eon prachtig bewijs voor wat ik zou willen 
l>eweren: die hrele oinlc indeeling der ttogélaoorten in standvogels, iwerfvogels en trekvogels is 
onjuist. Gedeeltelijk woes ik hier reeds op in een artikel In all. I, jaargang 22, van dit tijd
schrift, Spoedig wil ik er uitgebreider op terugkomen in 't roods eerder aangekondigde opstel 
«Eenige Physiölogische vraagstukken bij den Vogol«, dat ik spoedig hoop te beginnen. Hier 
wil ik echter er vast enkele woorden over zeggen. Allereerst kan men. naar mijn moening, 
in -ieder geval niet spreken van een vogelsoort, als van een standvogel, trekvogel, otc. maar 
men behoort er bij to voegen : op die bepaalde plaats is die vogelsoort standvogel, trekvogel, 
etc. Immers, dit is juist hier gebleken: zelfs op kleine afstanden, als in ons land, mol geringe 
verschillen In klimaat, treden in dit opzicht roods verschillen op. Voorbeeld : do zanglijster 
liliJlt voor een groot deel langs de kusten, verlaat geheel 't oosten des lands, Bn noemt men 
nu grootere afstanden, bv. tusschen Nederlnnd en Rusland. Het goudhaantje trekt in don herfst 
in enorme massa's door, komende uit Rusland of Siberië. De oude indeeling zegt dus: trekvogel. 
Daarnaast beschouwen wij de enkele goudhaantjesparen, die ons land bevolken. Zij blijven 


