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De late Houtduif. — Misschien interesseert het U te weten, dat ik verleden Woensdag, 
den 2osten September, een houtduif op haar nest zag zitten, 's Avonds ben ik in den 
boom geklommen en vond twee eieren in het nest. Ik heb wel in „Het Vogeljaar" gelezen, 
dat men van uilen, zwaluwen, musschen, leeuwerikken en houtduiven, zelfs tot in Sep
tember nesten met eieren kan vinden. Maar dat een vogel nog zoo laat eieren legt, vond 
ik zeer merkwaardig. 

Vrijdag, den isden September, zag ik een van de duiven, met takjes in den snavel. 
De andere was bezig, het nest in orde te maken. 

Den Haag, 23 Sept. '22. A. SCHRODER. 

Vogels in Groningen. — Niet lang geleden werd er steeds in dit maandblad geschreven 
over de mogelijkheid van uitsterven der ringmusch. Hierover het volgende: In den herfst 
van 1921 hing ik een eenvoudig zelfgetimmerd nesthokje aan den muur. Vtoegin't voorjaar 
werd het huis verhuurd aan de fam. Ringmusch. Na eenigen tijd lagen er 7 eieren in 't 
nest waaruit 5 jongen werden geboren. Na 't uitvliegen van deze 5 kwamen 6 eieren achter
eenvolgens in 't nest, die allen uitkwamen. 

Nu kregen de ouders eerst nog 4 jongen en brachten nog later 6 groot, dat was dus 
totaal 21. 

Ik veronderstel, dat het eerste broedsel 2 x 5 jongen heeft gehad, en daarvan de oudste 
5 weer 5, dat was dan samen 36. Het 2e en 3e broedsel hebben toch minstens ieder 5 jongen 
groot gebracht. Op zoo'n manier zullen de ringmusschen wel niet uitsterven. Ik verneem 
er in mijn omgeving immers niets van. 

Terwijl men in den zomer bijna geen gele kwikstaart, waarneemt, ziet men in dezen tijd 
alle aardappelvelden er mee bezaaid. Het liefst vertoeven ze op plaatsen waar de aardap
pels reeds gerooid zijn. 

Weet gij natuurliefhebbers(sters), dat tusschen Lellens en Windeweer een reiger
kolonie is? En dat er gevaar dreigt voor uitroeiing der kolonie? 

De Heer Bouwman eigenaar der Hoeve stond mij vriendelijk te woord. De reigers waren 
tot mijn spijt verdwenen (half Sept.) Hij vertelde mij, dat er ongeveer 63 nesten waren 
en hij schatte de jongen, die ieder jaar er groot werden op ^ *50- Voor iederen reiger is 
zooveel pond visch noodig per dag dat wordt dus 150 x zooveel pond visch zoo, redeneert 
men. Door den afval van de nesten gaan de boomen dood. Nu zijn de Groninger en een boom 
wel geen goeie vrinden, maar om je boomen zoo maar dood te laten gaan, neen dat niet. 
De reigers bouwen hun nest alleen in (witbladboomen) Abeel en dan liefst zooveel mogelijk 
bij elkaar. De vorige zomer bracht ik er een bezoek aan toen ze er nog waren. Het was 
er een gezellige boel, dat steeds af en aan vliegen der ouden. In de verte zie je hun jongen 
reeds op 't nest staan. 

Harkstede. K. Tj. Bos. 

Houtduivenleven. — Na de groote vacantie hadden een paar gewone houtduiven, die 
men overal in Amsterdam aantreft, jongen in een iepeboom op het Da Costaplein. 

Toen ze flink in de veeren zaten, verlieten ze het nest, maar bleven nog meer dan een 
week in de nabijheid vertoeven, bijna steeds dicht naast elkander op een tak gezeten. 
Mama zat toen reeds weder op een nieuw broedsel. Als men nu in Brehm leest, dat men 
tot in de tweede helft van Juli in het nest der houtduiven twee eieren kan vinden, dan 
is dit toch wel een bijzonder geval. 

Op 25 Sept. waren er jongen, en was ik er getuige van, hoe de oude duif haar kroost 
spijzigde. Beide jongen staken den snavel zoover mogelijk in den keel der moeder, aan 
weerszijden één. En zoo bleven ze minuten lang hangen, terwijl de oude braakbewegingen 
maakte, en zelf den snavel zoo goed als dicht had. Toen ze genoeg „gezogen" hadden, 
dekte Moeder ze weer gauw met haar lichaam toe. 

Wat een pracht object zou dat geweest zijn voor de lens van den heer Tepe. Jammer, 
dat de plaats zich er niet toe leent, om opnamen te doen. Misschien dat dit schrijven voor 
hem een aanleiding is om eens op een andere plaats te trachten, dat tafereeltje op de 
plaat te brengen. Het zou zeker de moeite van het opnemen waard zijn. 

G. M. GROOTENBOER. 


