
verdroogde staat gevonden, terwijl de resten 
van de andere drie onvindbaar bleven. Het 
bos, waarin de Bosanemonen werden uitgezet, 
werd omstreeks 1923 aangeplant. Het beslaat 
een oppervlakte van 40 bij 50 m en bestaat 
uitsluitend uit gemengd loofhout van Eik, 
Haagbeuk, Els, Berk, e.a. 
Wanneer later misschien elders op Terschel
ling Bosanemonen in het wild worden gevon
den, moet men erop bedacht zijn, dat deze af
komstig kunnen zijn van bovengenoemde inge
voerde exemplaren. 
In hetzelfde loof houtbosje werd vóór 1940 de 
Wilde hyacint (Scilla non-scripta) uitgezet. 
Deze heeft zich ter plaatse enorm uitgebreid. 
In 1952 of 1953 heeft de heer Deelder in het
zelfde perceel onder een zware Els plantjes 
van de Zevenster (Trientalis europaea) uitge
zet, die afkomstig waren van de Takkenkooi 
op Terschelling. Deze hebben zich prachtig 
ontwikkeld en uitgebreid. In 1956 vormden ze 
een oppervlakte van ongeveer 5 m^. 

C. V A N DER VEEN. 

Turkse tortels. Van tijd tot tijd worden wij 
door een mededeling in De Levende Natuur, 
en elders, enigszins op de hoogte gehouden van 
de merkwaardige kolonisatie van ons land door 
de Turkse tortel (Streptopelia decaocto) (zie 
bv. juli-nr. 1956, p. 168: broedgeval op Texel; 
mei-nr. 1957, p. 120: Turkse tortels in Olden-
zaal). In de Arnhemse Courant deed A. B. 
Wigman enige tijd geleden mededeling van een 
broedgeval in Ede. In de door Mr. Kist voor 
ons land bewerkte Engelse „Vogelgids" wordt 
als plaats, waar het eerste broedgeval h:cr te 
lande werd geconstateerd, Musselkanaal ge
noemd, terwijl daar verder wordt medegedeeld, 
dat de soort zich in Hierden en Amersfoort in 
klein aantal heeft gevestigd. Vermoedelijk zal 
sedert deze opgave op genoemde plaatszn wel 
een gestadige uitbreiding hebbïn plaatsgevon
den. In december 1956 zag ik nl. vanuit de 
trein Zwolle-Amersfoort, in de omgeving E--
melo-Tonsel, bij het passeren van een in de 
nabijheid van de spoorbaan gelegen eenden
fokkerij, een vlucht van naar schatting 60 a 80 
stuks van deze duiven opvliegen. Volledig juiste 
determinatie is vanuit een passerende trein 
uiteraard niet te maken. In die tijd van het jaar 
is weliswaar verwarring met de gewone Tor
telduif (Streptopelia turtur) uitgesloten, maar 

men kan dan nog niet met volledige zekerheid 
vaststellen, of men met de Turkse tortel dan 
wel met een mogelijk geacclimatiseerde nauw 
verwante soort (of kruising), bv. de bekende 
gewone vorm van de tamme Lachduif (Strep
topelia risoria) te doen heeft gehad. Door een 
postduivenhoudcr in Harderwijk werd mij nl. 
vorig jaar medegedeeld, dat in de omgeving 
van Ermelo geëxperimenteerd zou zijn met ge
domesticeerde tortels, die men had laten ver
wilderen, zodat het niet uitgesloten zou zijn, 
dat men deze nauwverwante duiven voor 
Turkse tortels aanziet. Nauwkeuriger gegevens 
omtrent deze experimenten kon ik niet verkrij
gen. De mogelijkheid van een ontmoeting in het 
vrije veld met de gedomesticeerde Streptopelia 
risoria is, hoewel gering (vooral wanneer het 
grotere vluchten beteft), niet geheel uitgesloten. 
Een mij bekende postduivenhouder in Arnhem 
houdt bv. op een til achter zijn huis enige 
exemplaren van S. risoria, die vrij kunnen uit-
vliegen en soms uren achtereen uit het gezicht 
verdwenen zijn, wanneer zij zich vermoedelijk 
op in de nabijheid gelegen akkers ophouden. 
„The Pocket Guide to British Birds" van R. S. 
R. Fitter en R. A. Richardson, vermeldt op p. 
59, bij S. risoria, o.m. „Doves of this or closely 
allied species have often been released in Bri
tain, especially in the London parks, in unsuc-
cesful attempts to establish them". Dezer da-
gen was ik in de gelegenheid enkele malen in 
de vroege morgenuren Turkse tortels te obser
veren in het dorpje Siddeburen (gem. Slochte-
ren, prov. Groningen). In dit landelijke dorp 
heeft zich een flinke populatie van Turkse tor
tels ontwikkeld. Volgens mij verstrekte infor
matie hielden de vogels zich hier nog pas „een 
paar jaar" op. Ik zag diverse jonge exemplaren 
(onduidelijke halsbandtekening, verenkleed veel 
lichter dan de ouden), zodat ik aanneem, dat 
dit jaar hier verscheidene broedgevallen hebben 
plaatsgehad. (Enkele oude vogels hielden zich 
nog op in de nabijheid van nesten, uit „takken-
vloertjes" bestaande.) In de vroege morgen
uren behoeft men hier deze vogels niet te 
zoeken, men ziet ze, als men even oplet, direct, 
zodra men het dorp van de kant van Appinge-
dam binnenkomt. Overal ziet men ze (althans 
nu, in augustus) af en aan vliegen, men ziet ze 
op de korenschoven in het veld, op de daken 
van de huizen, koerend en baltsend, druk in de 
weer om de oude kerk, badend in dakgoten en 
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rondlopend op de weg en de erven der wonin
gen. Vooral onmiddellijk na het neerstrijken 
laten ze veelal een karakteristiek hees-nasaal 
geluid horen, dat wel doet denken aan een 
soortgelijk geluid van S. risoria, maar dat 
krachtiger is. Het meest typische kenmerk, om 
de Turkse tortel van S. risoria te onderschei
den is m.i. wel gelegen in het gekoer, waarbij 
een fors, driedelig geluid wordt voortgebracht 
(ongeveer roe-kóe-koe, zoals ook Kist's „Vo
gelgids ' aangeeft), heel anders dan het rollen
de lachgeluid van S. risoria. De verschillen in 
verenkleed zijn m.i. te weinig sprekend om de 
veldwaarncmer een goed houvast te bieden; 
wel doet de Turkse tortel duidelijk forser aan. 
Hij is een vlugge en behendige vlieger. 
Voorzover ik kon nagaan is thans de populatie 
te Siddeburen (momenteel de meest noordelijke 
plaats van voorkomen in Nederland?) nog ge
ïsoleerd van andere plaatsen waar de Turkse 
tortel voorkomt. Musselkanaal is hemelsbreed 
40 a 50 km zuidelijker gelegen). In de onmid
dellijk aan Siddeburen aansluitende zg. Wold-
streek (de streekdorpen Helium, Schildwolde, 
Slochteren) heb ik, afgezien van nog enkele 
exemplaren in Helium, geen Turkse tortels 
waargenomen. Ook in noordelijke richting, naar 
het Schildmeer en Appingedam toe, waar na 
enige kilometers het zeekleigebied begint, heb 
ik van uitbreiding nog niets bespeurd. 
Wellicht kunnen andere waarnemers in dit 
tijdschrift nog eens van hun bevindingen inzake 
de dynamische verspreiding van deze vogel
soort mededeling doen, zodat voor de lezers 
van D.L.N, een meer volledig overzicht van de 
huidige stand der kolonisatie mogelijk wordt 
(indien althans zulk een overzicht niet reeds in 
meer speciale ornithologische litteratuur van di
verse pluimage is te vinden, waarvan ik niet op 
de hoogte ben). Tenslotte zou ik het op prijs 
stellen, indien mij van de zijde der lezers zou 
kunnen worden medegedeeld, met het oog op 
welke bijzondere eigenschappen de eigenaar
dige species-aanduiding „decaocto" is gekozen, 
en waar het natuurlijke verspreidingsgebied van 
de tamme Streptopelia risoria is gelegen. 

B. C. A. BLEIJERVELD, 

Een aardige vogelwaarncming. Het lezen van 
het artikel van B. J. Hoogcrs in D.L.N, van 

juli 1957 „De vogels van de Plassen bij de 
Noordberg", waarin vaak de Blauwe Kamer 
aan de voet van de Grebbeberg ter sprake 
komt, geeft me aanleiding melding te maken 
van een interessante waarneming aldaar. 

Op 19 mei 1957 was ik 's middags met mijn 
zoontje bezig de met hun jongen rondzwem
mende Futen te observeren. Vlak boven het 
water ontdekte ik in de schemering van 'n over
hangende wilgestruik op een eilandje een op
vallende lichte vlek, die even later van vorm 
en plaats veranderde. Met de kijker kon vast
gesteld worden dat het een vrij grote vogel 
was; niet met welke soort we te maken had
den. Het dier leek erg slaperig, verplaatste zich 
nauwelijks, reageerde niet op het lawaai dat 
we maakten om het in beweging te krijgen. De 
tijd ontbrak ons om lang te wachten, we gin
gen naar huis met de conclusie: reigerachtige 
vogel, misschien een Wouwaapje, maar daar
voor toch wel heel weinig schuw en waar
schijnlijk ook te groot. De volgende dag tegen 
de avond hebben we het bezoek herhaald; we 
hadden nu meer tijd en meer geluk. De vogel 
zat in dezelfde struik, verder naar binnen en 
was juist nog zichtbaar. W e troffen een paar 
Wageningse vogelliefhebbers, de heren J. J. F. 
E. de Wilde en D. Pette, en hebben toen rus
tig afgewacht wat er zou gebeuren. Einde'ijk 
kwam het trage dier naar voren: een Kwak! 

Hij ging op de wieken, cirkelde over de groots
te plas, lastig gevallen door een paar meeuwen 
die deze collega-visser blijkbaar niet mochten, 
posteerde zich een tijdlang aan een rietzoom. 

Tenslotte ging hij in een wilgeboom zitten, 
roerloos, in het halfdonker had het dier juist 
de gedaante van een ouderwetse priktol. Later 
heeft men, naar ik vernam, het dier daar niet 
meer aangetroffen. 

Veenendaal Drs. M, T. JANSEN. 

Zaad van Bolderik. Misschien zijn er lezers 
van dit blad die prijs stellen op zaad van de 
Bolderik (Agrostemma githago L.). Zij kunnen 
dit aanvragen bij H. C. Ansems, Runstraat 28 
te Utrecht, waarna toezending zal geschieden. 

H. C. ANSEMS. 
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