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forsche planten, die er verleden jaar hebben gebloeid. Het zal weer heel onder
houdend zijn, om waar te nemen, hoe in den loop der komende jaren deze 
Kroonpolders begroeid zullen raken. Ik vermoed, dat dit in een minder snel 
tempo zal gebeuren dan bij natuurlijk gevormde nieuwe duinvaleien. De beschrij
ver van de Flora van Terschelling vindt hier een aardige opgave. 

(Wordt vervolgd.) JAC. P. THUSSE. 

EEN NIEUWE BROEDVOGEL VOOR ONZE 
NEDERLANDSCHE AVIFAUNA. 

DE omgeving van Breda is reeds langen tijd bij de natuurhistorici bekend 
om hare belangrijke vondsten van botanischen- en entomologischen aard. 
Thans heeft zij wederom een bewijs gegeven ook op ornithologisch gebied 

hare gunstige reputatie te kunnen handhaven. 
De aanleiding daartoe was het door mij hooren van een geheel afwijkenden 

zang van het Goudhaantje in het Ulvenhoutsche bosch op 28 April 1928. Mede 
door onvoldoende licht in de duistere sparregroep, waarin de vogel zong, kon 
eerst een paar dagen later met zekerheid de aanwezigheid van het Vuurgoud-
haantje (Regulus ignicapillus ignicapillus-Temm.) geconstateerd worden. De vogel 
zat toen te zingen in een bloeienden appelboom naast de bovenbedoelde donkere 
sparregroep. Het bleek toen, dat aldaar een paartje van genoemde soort verblijf 
hield. En waar het mannetje voortdurend luid en hartstochtelijk zong, gelukte 
het ook na eenig zoeken het nest van deze Vuurgoudhaantjes in de nabijgelegen 
sparregroep te ontdekken. 

De verschillen tusschen het gewone Goudhaantje (Regulus regulus) en het 
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus) zijn den meesten ornithologen genoeg
zaam bekend, zoodat ik hierop niet verder zal ingaan. Vooral het mannetje 
van Reg. ignicap. heeft eene zeer markante kopteekening. In bijgaande fig. kan 
men boven het oog duidelijk eene lichte streep waarnemen, duidelijker dan het 
zwarte streepje, dat van den snavelhoek door het oog verloopt. 

De zang van Reg. ignicap. is zoo karakteristiek, dat wie eenmaal dien zang 
aandachtig beluisterd en in zich opgenomen heeft, hem de volgende maal 
onmiddellijk herkent. Zoover mij bekend, is de zang van Reg. ignicap. nog in 
geen Nederlandsch werk beschreven en daar weinigen dien typischen zang zullen 
kennen, is het mogelijk, dat de aanwezigheid van dezen vogel in den broedtijd 
wellicht ook elders over het hoofd is gezien. In de werken van Brehm, Naumann, 
Kleinsmidt en Voigt vindt men dien zang, welke aanmerkelijk van dien van 
Reg. regul. afwijkt, goed beschreven. In tegenstelling met het lied van dezen 
laatsten, wiens zang uit twee variëerende zachte tonen bestaat, is de zang van 
Reg. ignicap. veel karaktervoller en krachtiger. Het klinkt als een 8 a 10 malen 
achtereen herhaald „Tji" op de dezelfde toonhoogte, doch daarbij voortdurend 
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in kracht toenemend. Prof. Voigt zegt dan ook terecht: „Er drangt crescendo 
auf." Ook blijkt de lokroep van Reg. ignicap. krachtiger dan van Reg. regul. 

Behalve de genoemde afteekeningen en den typischen zang bewees de kleur 
der eieren, waarvan ter constateering en vergelijking een tweetal uit het nest 
werd genomen, dat hier geen twijfel behoefde te bestaan, of men met Reg. ignicap. 
te doen had. Deze eieren vergeleken met de eieren uit de verzameling van 
onzen bekenden Nederlandschen oöloog Tj. de Vries te Amsterdam, welke 
afkomstig waren van vogels uit Oost-Pruisen, bleken daarmede geheel in over
eenstemming te zijn. Beide hadden dezelfde duidelijk uitgesproken donkerrose 
tint, welke na het prepareeren en drogen iets in het vleeschkleurige overging, 
terwijl men eveneens op de eierschalen eenige donkere stippen en vlekjes kon 
waarnemen. De eieren van Reg. ignicap. waren tevens met zekerheid van die 

van Reg. regul. te onderscheiden, welke laatste eene meer geelachtige grond-
kleur hadden. 

Het broeden van het Reg. ignicap. paartje in het Ulvenhoutsche bosch nam 
den 6en Mei 1928 een aanvang. Daarom werd het nest van dien dag af zoo 
min mogelijk bezocht. Zooveel te grooter was de teleurstelling, toen wij op 
19 Mei daaraanvolgende, hopende de jonge vogels te zien, het nest leeggeplun
derd vonden. De schuldige was vermoedelijk een Vlaamsche Gaai, welke reeds 
eenige malen in de omgeving was opgemerkt. 

Deze groote teleurstelling werd echter vergoed door mijne waarneming op den 
23en Mei 1928 daaraanvolgende, toen ik wederom den zang hoorde van Reg. 
ignicap. in het Liesbosch bij Princenhage, welk bosch ongeveer 10 K.M. hemels-
breedte van het Ulvenhoutsche bosch verwijderd ligt. Den 25en Mei zag ik te 
zelfder plaatse het mannetje en het wijfje van Reg. ignicap. met nestmateriaal 
en vond ik in eene Fijnspar (Picea excelsa) op pl.m. 3 M. hoogte de plaats, waar 
met den nestbouw een begin werd gemaakt. Hoewel ik zoowel het mannetje als 
het wijfje met nestmateriaal waarnam, zag ik slechts het wijfje bij het nest werkzaam. 
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In strijd met de mededeeling van Brehm, dat de nestbouw 12—20 dagen 
eischt, constateerde ik den 26en Mei des avonds 8.00 uur reeds den bolvorm 
van het nest. Hoewel we kunnen aannemen, dat voor afwerking natuurlijk nog eenige 
tijd noodig zal geweest zijn, zag ik toch na den 29en Mei het wijfje niet meer 
aan het nest arbeiden. Het mannetje zong druk en was veel schuwer dan 
het wijfje. 

Volledigheidshalve dien ik hier te vermelden, dat ik verleden jaar in het Ulven-

Llnks: Nest met eieren van Goudhaantje. Rechts: Nest van Vuurgoudhaantje. 

houtsche bosch den nestbouw van Reg. regul. volgende waarnam, dat in dit geval de 
duur der afwerking van het nest veel langer was en ongeveer een tiental dagen 
vereischte. 

Den 2en Juni 1928 was ik in de gelegenheid de beide Vuurgoudhaantjes in 
het Liesbosch om en bij het nest te observeeren. Den 13en Juni wilde ik mij 
er van vergewissen, of met het broeden reeds een aanvang was gemaakt; doch 
ook hier bleef mij eene groote teleurstelling niet bespaard, daar ik het nest 
verlaten vond. Bij onderzoek bleek ook hier nestroof te hebben plaats gehad, 
daar in de nestholte nog overblijfselen van eierschalen werden aangetroffen, 
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welke overblijfselen bij vergelijking met de eieren ontnomen aan het nest in 
het Ulvenhoutsche bosch daarmede geheel overeenstemden. 

De nestvorm was van beide nesten bolvormig en aan de bovenzijde eenigszins 
afgeplat. Beide nesten hingen op eenigen afstand van het uiteinde van eenen 
zijtak en waren door insectenspinsel aan eenige zijtakjes bevestigd. Het nest
materiaal bestond hoofdzakelijk uit mos (Hypnum s. Hylocomiutn squarrosum), 
waaraan eenige beukeblaadjes, een stukje grijs korstmos en eene enkele dennenaald 
was toegevoegd. De inwendige bekleeding bestond uit veertjes, terwijl de nest-

Sparregroep in het Ulvenhoutsche bosch, waarin 't nest van Reg. Ignicap. werd gevonden. 
(De pijltjes geven de vindplaats aan.) 

opening op de bij Goudhaantjes gewone, hoogst interessante wijze door in den 
rand bevestigde veertjes was afgesloten. 

De afmetingen waren de volgende: 
Nest UIv.bosch. 

9 c.M. 
4 c.M. 
6.5 c.M. 
4 cM. 

Vergeleken met een paar nesten van Reg. regul. vond ik bij twee nesten van 
Reg. ignicap, de volgende afwijkingen. Vooreerst waren zij iets grooter, daar de 
gemiddelde uitwendige diameter der nesten van Reg. regul. 7.6 c.M., de hoogte 
5.1 cM., de inwendige diameter 3.3 c.M., en de diepte 3.1 c.M. bedroeg. In de 

Uitwendige diameter: 
Inwendige diameter: 
Hoogte: 
Diepte: 

Nest Liesbosch. 
8.4 c.M. 
3.6 c.M. 
6.5 c.M. 
3 2 c.M. 
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tweede plaats was er bij Reg. regul. meer insectenspinsel doorheen gewerkt, 
terwijl van korstmossen in den nestwand niets te bespeuren was. Reg. regul. had 
eveneens ter afdekking van de nestholte eenige veertjes aan den rand dier holte 
bevestigd, doch deze waren in dit geval, jammer genoeg, ten gevolge van minder 
goede conservatie verloren gegaan. 

In het werk „Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen 
vogelsoorten" van Dr. v. Oordt en Dr. Verweij, staat bij No. 302 vermeld: 

„Misschien broedt deze soort 
in Z. Limburg". Ook de heer 
Hens zegt in zijne Avifauna 
der Nederlandsche Provincie 
Limburg bij No. 53, dat in 
verband met het broeden in 
de Rijnprovincie en België 
het geen verwondering zou 
baren, indien de soort ook 
in Limburg broedend werd 
aangetroffen. Verder deelde 
de heer Hens mij nog mede, 
nadat ik hem den zang van 
Reg. ignicap. duidelijk be
schreven had, dat hij dezen 
mede des zomers in Zuid-
Limburg had gehoord. De 
heer Brouwer nam in 1925 
overzomeren van een man
netje te Paterswolde waar. 
(Zie Ardea XV, 1926, pagina 
25.) 

Waarschijnlijk heeft Reg. 
ignicap. gedurendedelaatste 
paar jaren zijn broedgebied 
noordwaarts uitgebreid, daar 
in Juni 1927 door H. W. 
Robinson het broeden van 

deze soort voor het eerst in Engeland, provincie Lancashire, werd vastgesteld. 
(Zie „The Ibis" Vol. III, No. 4.) 

Laatsgenoemde auteur zegt, dat de jongen van Reg ignicap. gele plekjes op 
den kop hebben, hetgeen in de literatuur niet wordt vermeld. Daarom was het 
dubbel jammer, dat beide nesten van het Vuurgoudhaantje verstoord werden, daar 
anders hier gelegenheid had bestaan, om bovengemelde mededeeling te controleeren. 
Ook in Denemarken werden enkele paren van Reg. ignicap. broedend waargenomen. 

Spar waarin het nest van Rig. Ignicap. gevonden werd. (Beide kruisjes 
geven de plaats aan.) Liesbosch bij Princenhage. 
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In Mei 1929 trof men weder een nest van een Goudhaantje in het Liesbosch 
aan. Hoewel de vogel niet door mij gezien werd, hoorde ik in de onmiddellijke 
omgeving den typischen zang van Reg. ignicap., zoodat het vermoeden groot 
was, dat we ook hier zijn nest hadden gevonden. Jammer genoeg was het 
gebouwd juist boven eene druk bezochte bank en helaas haast overbodig hieraan 
toe te voegen, dat het een paar dagen later geheel vernield op den grond lag. 

Er is dus veel grond om te vermoeden, dat het broeden van Reg. ignicap. hier 
te lande tot dusverre over het hoofd is gezien, te meer omdat de typische zang 
van dezen vogel bij slechts weinigen bekend zal zijn. Intusschen blijkt hier 
weer duidelijk van hoeveel belang het is, den zang der vogels goed van elkander 
te leeren onderscheiden. 

Breda, Juni 1930. H. W. KLERK DE REUS. 

NEDERLANDSCHE PRAEHISTORIE. 

PIJLSPITSEN OF HARPOEN-INZETTEN? 
Met teekeningen van den schrijver. 

ER zijn omtrent de vuursteenen artefacten, zoowel uit het palaeolithicum als 
uit het mesolithicum en neolithicum nog zeer veel vragen op te lossen. 
Zijn de beschilderde kiezelsteentjes, die Piette een vijftig jaar geleden ont

dekte in de grot van Mas d'Azil, voor ons nog raadselachtig, — wie vertelt ons 
met zekerheid waartoe de karakteristieke Azilien- en Tardenoisien-spitsen hebben 
gediend, die ze vergezelden en die we bij dit artikel afbeelden? 

In een verhandeling over de pijlspitsen hebben we de typen weergegeven, die 
met zekerheid of met zeer groote waarschijnlijkheid daartoe gerekend kunnen 
worden. Alhoewel de hier afgebeelde driehoeksvormen zich daarbij in type 
vrijwel aansluiten, hebben we geschroomd ze direct zonder meer bij de pijl-
spitsen in te deelen, vooral omdat veelal wordt aangenomen, dat ze werden 
gebruikt als inzetten in harpoenen en men ze dus meer als „secundaire pijl-
spitsen" had te beschouwen. 

De bij dit artikel afgebeelde artefacten zijn kenmerkend voor het mesolithicum. 
Carl Gumpert !) zegt van de vrijwel gelijkbeenige driehoekjes (fig. 1—20): „Die 
dreieckige Tardenoisspitze gilt als mesolithisch, da sie meines Wissens in voll-
neolithischen Stationen noch nirgends vorgefunden wurde." Dezelfde auteur merkt 
bij de ongelijkzijdige driehoeksvormen (fig. 21—54) op: „Derartige Stücke sind 
bis jetzt nur aus mesolithischen Stationen bekannt." 

Waarvoor hebben nu deze steentjes eenmaal gediend? Voorzoover ons bekend, 
heeft men tot nu toe nimmer een dezer typen geschacht gevonden, gelijk b.v. 
de geretoucheerde neolithische pijlpunt, die met schacht in het Drentsch Museum 

') FrSnkisches Mesolithicum. 


