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2. Falco commünis, Gmelin. Jaarlijks in kleinen getale. Eenige jaren
geleden huisde er één paar op een der torens der stad Groningen,
In 1849 en in 1852 een jong wijfje ontvangen.
3. Falco aesalon, Gmelin. Dikwijls verward met Astdr msus en even
als deze verkeerdelijk blaauivvalk genaamd. In den winter jaar
lijks waargenomen. Dikwijls onder de slagnetten gevangen.
4. Falco surbüteo, Linné. Even als F. aesalon gewoonlijk verward
met Astür nisus en als eerstgenoemde verkeerdelijk blaauwvalk
genaamd. Minder algemeen dan F. aesalon; veel moeijelijker te
naderen. Broeit in oude boomen en wordt in het najaar meer
malen op vinkebanen gevangen.
5. Falco tinnunculus, Linné. Roodvalk, Torenvalk. Overal algemeen.
Zeer menigvuldig broeijende in de Martini en in de Aattorens der
stad Groningen. Enkele voorwerpen zijn overwinterende waarge
nomen, en dikwijls in netten gevangen.
6. Astür palumbarids, Cuvier. Patriezenvalk. De jongen vrij algemeen
door de geheele provincie , doch de ouden zeldzaam waargenomen.
7. Astür nisus, Cuvier. Blaauwvalk. Gedurende het geheele jaar de
algemeenst voorkomende roofvogel in de geheele provincie. Broeit
overal algemeen. Wordt in den winter dikwijls in slagnetten ge
vangen.
8. Circus rufus, Brisson. Zeldzaam. Broeit jaarlijks in het Onland
(tusschen de stad Groningen en Eelderwolde).
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9. Circus cyaneus, Bechstein. Blaauwschild. Jaarlijks in kleinen getale.
Oude voorwerpen zelden waargenomen.
10. Circus cinerascens, Cuvier. Hoogst zeldzaam. Een volwassen man
netje voor eenige jaren in de omstreken der stad Groningen ge
schoten. Museum van Nat. Hist. te Groningen.
11. Aquila fulva, Meyer en Wolf. Een jong voorwerp ruim drie jaren
geleden geschoten.
12. ÜaLiaëTus alricilla, Bonap. Ganzenarend. De ouden zeldzaam. In
den winter van het jaar 1849 ontving een onzer een zeer oud
voorwerp. De jongen in sommige jaren in het najaar en in den
winter vrij algemeen, onder anderen in 1851—1852.
13. Pandion HaLUëTus, Cuvier. Vischarend. Over het algemeen zeldzaam.
Meermalen aan de Groningsche meren in September, October en
November geschoten.
14. Milvus regalis, Brisson. Zwaluwstaart. Zeldzaam. Een jong wijfje
eenigen tijd geleden door den jager A. Griens bij Paterwolde aan
de Drentsche grenzen geschoten.
15. Buteo vulgaris, Bechstein. Haneschop, Muizert. Broeit vrij menig
vuldig door de geheele provincie. In het najaar algemeen. En
kele bijna geheel witte voorwerpen van deze soort nu en dan
geschoten.
16. Buteo lagopus, Bechstein. Vrij zeldzaam. Een wijfje aan het Mu
seum v. Nat. Hist. te Groningen in 1853 toegezonden.
17. Pernis apivorus, Cuvier. Een jong voorwerp weinige jaren geleden
geschoten. Museum v. Nat. Hist. te Groningen.
STRIX. Al de uilensoorten worden gewoonlijk onder den naam van
katuilen begrepen.
18. Strix flammea, Linné. Oranjeuil. Broeit algemeen in steenhoopen
en oude torens.
19. Strix noctua, Rctzius. Steenuil. Zeldzaam. Eenige jaren geleden
broeide er een paar te Warsum.
22. Strix otus, Linné. Algemeener verspreid dan S. flammea. Broeit
overal vrij menigvuldig, en blijft den geheelen winter over.
23. Strix brachyotos, Forster. Broeit jaarlijks in kleinen getale, en
houdt zich vooral op in de veenstreken. Overwintert.
24. Hirundo rustica, Linné. Zivaalfie. Broeit overal algemeen. Ver
scheidene paren broeijen jaarlijks op Rottum.
25. Hirundo urbica, Linné. Huiszwaalf. Broeit overal even algemeen
als de H. rustica, ook in de meeste steden, en vooral in zeer
groote getale binnen de stad Groningen.
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26. Hiründo riparia, Linné. Eerdzwaalf. Broeit aan het Horensche diep
en hier en daar aan de oevers van stroomend water.
27. Ctpselus apus, Illiger. Gierzwaalf. Broeit overal algemeen; ook in
torens en daken van vele steden en dorpen. Het bekende ver
telseltje, dat de zwaluwen, wanneer zij op den grond zijn gaan
zitten, of vooral wanneer zij tusschen twee huizen of andere voor
werpen zijn geraakt, niet meer kunnen opvliegen, is alleen op
deze soort toepasselijk en, volgens onze ondervinding, volkomen
waar.
28. Caprimulgijs europaeus, Linné. Dagslaper. Broeit door de geheele
provincie in kleinen getale.
LANIUS. De soorten van dit geslacht zijn in het algemeen bekend on
der den naam van Doorndraaijers of Kleine valken.
29. Lanius excuritor, Linné. Blaauwe tuinvalk, Tuinekster, Bruine doorndraaijer. Broeit overal algemeen. Overwintert. Volgens sommi
gen verhuizen enkele voorwerpen tegen den winter.
30. Lanius collurio, Linné. Roode tuinvalk, Vinkenbijler , Graauwe doorndraaijer. Minder algemeen dan L. excubitor. Meermalen broeijende aangetroffen in struiken in de Zeven Landen , nabij de stad
Groningen.
52. Muscicapa grisola , Linné. Muggensnapper. Broeit vrij algemeen.
34. Muscicapa albicollis, Temminck. Zeldzaam. Eenmaal in den hortus
binnen de stad Groningen broeijende aangetroffen. Zeer vroeg in
het voorjaar jaarlijks enkele voorwerpen op den doortogt waarge
nomen, komt gewoonlijk in het begin van April of Mei, en ver
trekt tegen de helft of tegen het einde van Augustus.
55. Sylvia cinerea, Latham. Broeit overal algemeen in huizen en bosschen.
56. Sylvia cürruca , Latham. Kersenpikker. Broeit algemeen. Komt ge
woonlijk in April, soms reeds in Maart; vertrekt in Augustus.
57. Sylvia atricapilla, Latham. Zwartkopje. Broeit vrij algemeen in
tuinen.
58. Sylvia hortfnsis, Bechstein. Groote hofzanger. In de meeste stre
ken niet algemeen broeijende.
59. Ficedula tiiociiilus, Keyserlingh en Blasius. Hofzanger. Broeit alge
meen door de geheele provincie.
40. Ficedula rufa, Keyserlingh en Blasius. Tierentein. Een van de ge
meenste zangvogels in de geheele provincie. Broeit reeds vroeg
in het voorjaar , tot laat in den zomer.
42. Ficedula HYroLAis, Keyserlingh. Broeit overal vrij algemeen.
16
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CALAM0I1ERPE. De soorten van dit geslacht zijn onder den naam
van rietvink bekend.
48. Lusciola lüscinia , Keys. en Bias. Nachtegaal. Broeit tamelijk me
nigvuldig.
49. Lusciola phoenicurus , Keys. en Bias. Roodstaartje. Broeit overal al
gemeen.
31. Lusciola rubecula , Keys. en Bias. Roodborstje. Broeit zeer alge
meen. Bijna alle voorwerpen overwinteren, slechts een enkel
paar verlaat de plaats waar het gebroeid heeft.
52. Lusciola cyanecula , Keys. en Bias.. Eenmaal broeijende gevonden
in het jaar 1849, in het Onland, nabij het gehuchtje Eelderwolde.
SAXICOLA. De soorten van dit geslacht zijn onder den naam van fitop
bekend.
53. Saxicola oenanthe, Bechstein. Broeit algemeen door de geheele pro
vincie op de heideachtige gronden, zeldzamer op andere plaatsen.
Jaarlijks in kleinen getale op Rottum.
54. Saxicola rubetra , Bechstein. Als de vorige , doch minder alge
meen.
54a. Saxicola rubicola, Bechstein. Twee of drie malen in de omstreken
der stad Groningen waargenomen.
56. Anthus pratentis , Bechstein. Piepleeuwrik. Broeit in de geheele
provincie vrij algemeen. Op Rottum.
58. Anthus arboreus, Bechstein. Graspiepert. Broeit minder algemeen
dan de vorige. Trekt dadelijk bij het begin van de vorst weg.
59. Motacilla alba , Linné. Bouwmannetje , Akkermannetje. Overal zeer
menigvuldig broeijende. Op Rottum.
61. Motacilla flava , Linné. Koevinkje, Geel Akkermannetje. Minder
algemeen dan de vorige. Eenmaal overwinterende aangetroffen.
Op Rottum.
TURDUS. Al de soorten van dit geslacht worden met den algemeenen
naam van lijster aangeduid , behalve de T. merula , die ook in
deze provincie, even als in Zuid-Holland en vele andere provin
ciën van ons land door jagers en buitenlieden niet als eene lijs
ter, doch als een aan den oriolus galbula verwanten vogel be
schouwd wordt.
62. Turdus viscivorus , Linné. Zware lijster. Meest alle jaren , enkele
voorwerpen in het najaar op den doortrek gevangen. Van tijd
tot tijd broeijende waargenomen.
63. Turdus pilaris, Linné. Kramsvogel, Dubbele lijster. Zeer algemeen
door de geheele provincie in het najaar op den doortrek. Drie
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of vier malen broeijende aangetroffen in een tijdsverloop van ruim
tien jaren op verschillende plaatsen in de nabuurschap van de
stad Groningen.
05. Turdus iliacus, Linnê. Oranjelijster, Schallijster, In groote troepen
in het najaar op den doortrek. Jaarlijks enkele paren broeijende
waargenomen.
66. Turdus musicus, Linné. Zanglijster. Gewoonlijk veel algemeener in
het najaar op den doortrek dan de T. iliacus. In het najaar van
1853 kwam de ï. musicus in veel minder aantal voor. In den
winter van 1852 een voorwerp overwinterende aangetroffen.
66a. Turdus sibiricus, Pallas. Een mannetje in den overgang van het
eerste tot het tweede jaar, werd in September 1853 nabij Paterwolde geschoten. Verzameling van den Heer H. reilinch te Gro
ningen.
67. Turdus torquatus, Linné. Komt in kleinen getale in het najaar op
den doortrek voor. Verscheidene malen broeijende aangetroffen
op eenige uren afstand van de stad Groningen. Volgens sommi
gen zouden jaarlijks enkele paren in de provincie broeijen.
68. Turdus merula , Linné. Gietling , Merel. Broeit overal menigvuldig t
en blijft den geheelen winter over. In het najaar in groote troepen
op den doortrek. Zij trekken later dan de andere TuRDUs-soorten, en zelden in gezelschap van de T. iliacus en musicus.
69. Oriolus galbula, Linné. Gelegouw, Goudmerel. Overal algemeen
broeijende.
70. Cinclus aquaticus, Bechstein. Van tijd tot tijd waargenomen.
71. Accentor modularis, Cuvier. Wintermnger, Basterdnachtegaal. Broeit
vrij algemeen. Overwintert dikwijls, vooral in zachte winters.
72. Troglodytes europaeus, Cuvier. Winterkoninkje. Overal algemeen.
73. Regulus cristatus, Willughby. Goudhaantje. Laat in het najaar en
soms in den winter in kleinen getale op den doortrek. In bui
tengewone menigte in het najaar van 1852.
75. Parus major, Linné. Koolmees. Broeit tamelijk algemeen. Menig
vuldig op den doortrek.
76. Parus palustris, Linné. Broeijende en in het najaar op den door
trek waargenomen; veel minder algemeen dan de vorige.
77. Parus ater , Linné. Hoogst zeldzaam. Voor eenige jaren twee voorwer
pen geschoten. Een ex. is op het Museum v. Nat. Hist. te Groningen.
78. Parus cristatus, Linné. Kuifmees. Zeldzaam. Nu en dan broeijende
waargenomen; verscheidene jaren achtereen in dezelfde streek.
79. Parus coeruleus , Linnê. Blaauwmeesje. Broeit zeer algemeen , en
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vele overwinteren. In het najaar komen op den doortrek kleine
of grooterc troepen aan; van deze blijven vele zwerven, die dan
ook overwinteren, totdat de meeste in het voorjaar wegtrekken.
80. Parus caudatus, Linné. IJsbeer, Moessien. Broeit in kleinen getale.
81. Parus biarmicus, Linné. Baardmannetje. Zeldzaam.
82. Certhia familiaris , Linné. Boomkruipertje. Gedurende het geheele
jaar vrij menigvuldig.
83. Sitta caesia , Meyer en Wolf. Blaauwspecht. Uiterst zeldzaam waar
genomen.
81. Picus viridis , Linné. Groenspecht. Broeit algemeen.
86. Picus major, Linné. Bonte specht. Als P. viridis.
88. Picus minor , Linné. Komt nu en dan voor. Een voorwerp te Veenhuizen geschoten.
89. Yuisx torquilla, Linné. Enkele paren broeijen jaarlijks in verschil
lende streken der provincie. In het najaar op den doortrek min
der zeldzaam.
90. Cuculus canorus , Linné. Koekoek. Overal algemeen.
91. Upupa epops, Linné. Hop, Drek-haan , Stront-haan. Zeer zeldzaam.
Ruim twee jaren geleden, midden inden zomer een voorwerp bij
Onderdendam gezien.
92. Alcedo ispida, Linné. Usvogel. Jaarlijks in den winter vrij alge
meen ; in sommige winters in menigte dood op de sneeuw gegevonden.
93. Corvus corax, Linné. Raaf. In zeer kleinen getale door de geheele
provincie broeijende.
94. Corvus corone , Linné. Overal algemeen gedurende het geheele
jaar.
95. Corvus cormx, Linné. Grijze lummel, Grijze kraai. Des winters
overal in menigte.
96. Corvus frugilegus, Linné. Roek. Minder algemeen dan de vorige.
97. Corvus monedula, Linné. Torenka. Overal zeer algemeen geduren
de het geheele jaar.
98. Corvus pica, Linné. Bonte aakster. Als de vorige.
99. Nucifraga caryocatactes , Cuvier. Notenkraker. Gewoonlijk zeer
zeldzaam. Van tijd tot lijd algemeen des winters , en onder an
dere (zoo als in verscheidene provinciën van ons land) in den
winter van 1850.
100. Garrulus glaindarius, Cuvier. Krijtaakster , Houtaakster. Broeit al
gemeen in de geheele provincie , doch vooral aan de Drentschc
grenzen en in cenigc hooggelegene streken , zij is dus niet , zoo
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als de Heer Sloet tot Holdhuis (I. bl. 210) vermeldt in het hoogc
land van Groningen onbekend.
Ampelis garrulus, Linné. Pestvogel, Lakvogcl. Zeer zeldzaam, en
in sommige jaren in het geheel niet waargenomen. In andere
jaren in aanzienlijke menigte , zoo als in den winter van 1830.
Sturnus vulgaris, Linné- De ouden worden spra , sprotter, protter , en de jongen dotter genaamd. Overal zeer algemeen broeijende. Broeit algemeen op Rottum.
Alauda arvensis, linné. Leeuwrik. Overal zeer algemeen broeijende. Broeit op Rottum in kleinen getale.
Alaüda cristata , Linné. Kuifleeuwrik. Broeit vooral op drooge
weiden , weinig minder algemeen dan de vorige.
Alauda arborea, Linné. Boom-leeuwrik. In kleinen getale jaarlijks
waargenomen.
Fringilla coelebs, Linné. Vink, Kolfvink. Broeit zeer algemeen,
vooral in de sparrebosschen. Er komt door de geheele provincie
eene standvastige variëteit voor, met een klein wit vlekje op
het midden van den nek , deze zijn de zoogenaamde Kolfvinken.
Fringilla montifringilla , Linné. Kweevink, Keep. In het najaar
niet zeldzaam op den doortrek.
Fringilla chloris , Linné. Kornuit. Broeit overal in zeer groote
menigte.
Fringilla cannarina , Linné. Robijn. Broeit overal vrij algemeen.
Fringilla montium, Gmelin. Barm, Graauwbarm. Zeer algemeen
in het najaar op den doortrek; blijft tot laat in den winter of
gedurende den geheelen winter zwerven en wordt, wanneer er
sneeuw ligt, bij honderden te gelijk gevangen.
Fringilla linaria, Linné. Steenbarm. Veel minder algemeen dan
de vorige , gewoonlijk in kleinen getale.
Fringilla cardüelis, Linné. Putter. Broeit vrij algemeen. Men
heeft herhaalde malen onder troepen van deze vogels in het na
jaar op den doortrek , Kanarievogels aangetroffen.
Fringilla spinus, Linné. Sijs.. Broeit hier en daar in kleinen ge
tale. Menigvuldig in het najaar op den doortrek.
Passer domesticus, Gessner. Musk. Overal zeer algemeen geduren
de het geheele jaar.
Passer montanus, Aldrovandi. Ringmusk. Overal algemeen. Ten
halve standvogel en ten halve trekvogel.
Coccothraustes vulgaris, Pallas. Appelvink. Zeldzaam. Wordt
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meestal in gezelschap van Loxia curvirostra, op den doortrek
waargenomen.
119. Pyrrhula vulgaris, Temminck. Goudvink. Zeer zeldzaam. In 4850
in menigte in de gcheele provincie.
119a. Loxu pityopsittacus , Bechstein. In October 1857 werd een vol
wassen voorwerp geschoten tusschen Groningen en Assen. Mu
seum van Nat. Hist. te Groningen.
120. Loxia curvirostra, Linné. Kruisvink, Kruiskanarie. Niet zeldzaam
in het najaar op den doortrek.
122. Emberiza miuaria, Linné. Dikschijler, Korenspork, Graauwstjirt. Vrij
menigvuldig door de geheele provincie. Broeit jaarlijks in klei
ner of grooter getal.
123. Emberiza citrunella, Linné. Geelstjirt. Broeit algemeen; in groote
menigte op de heide bij Harendermolen.
124. Emberiza hortulana, Linné. Vreemdeling. Zeldzaam. In den zo
mer van 1853 twee voorwerpen geschoten.
123. Emberiza schoemclus , Linné. Rietmusk. In de meeste streken in
kleinen getale broeijende. In het najaar op den doortrek vrij
menigvuldig. Vele overwinteren.
127. Emberiza nivalis, Linné. IJskletter. Des winters niet zeldzaam.
128. Columba palümbus, Linné. Hout- , Ring- , Ringel-duif. Broeit overal in
menigte. De meeste overwinteren en leven dan in troepen bijeen.
130. Columba turtur, Linné. Tortel. Als de vorige , doch overwintert niet.
131. Tetrao tetrix, Linné. Korhoen. Broeit overal in vrij aanzienlijken
getale op de heide en op heideachtige gronden ; algemeen op de
heide bij Harendermolen.
132. Perdix cirenea , Brisson. Patries. Broeit overal zeer algemeen.
133. Perdix coturnix, Latham. Kwartel. Broeit overal vrij algemeen.
138. Charadrius plüvialis, Linné. Plevier, Wilstei: In het najaar en in
den winter vrij menigvuldig.
141. Charadrius hiaticula , Linné. Van tijd tot tijd inl het voorjaar op
den doortrek waargenomen. Op Rottum vrij algemeen.
143. Vanellus cristatus, Meyer en Wolf. Kievit. Broeit zeer algemeen
door de geheele provincie op alle lage landen.
146. Haematopus ostralegus, Linné. Meestal Oestervisschcr. Zeldzaam.
Broeit vrij algemeen op Rottum.
147. Scolopax rusticola , Linné. Houtsnip. Algemeen in het najaar op
den doortrek door de geheele provincie. In de laatste vier of
vijf jaren in vele streken in gering aantal waargenomen. Broeit
zeldzaam in deze provincie.
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148. Scolapax major, Gmelin. Poelsnip. Minder algemeen dan de vori
ge. Broeit jaarlijks in kleinen getale op moerassige plaatsen. Op
den doortrek in het najaar in kleiner of grooter getal waarge
nomen.
149. Scolopax gallinago , Linné. Watersnip. Broeit jaarlijks in vele
streken door de geheele provincie , in sommige jaren vrij alge
meen. Op den doortrek in het najaar in grooten getale.
150. Scolopax gallinula, Linné. Bokje. Broeit jaarlijks in sommige
streken in nog geringer aantal dan S. major. Minder algemeen
dan de S. gallinago op den doortrek.
151. Limosa aegogephala, Bonaparte; L. melamjra, Leisier. Grut, Grutto.
Broeit algemeen op alle lage en moerassige landen.
156. Tringa variabilis, Meyer; T. cinclus, Linné. Zeldzaam. Een voor
werp op het Museum v. Nat. Hist. te Groningen.
160. Tringa pügnax, Linné. Kemphaan. Broeit bijna overal menigvul
dig; ongemeen talrijk in het Onland. Broeit in kleinen getale
op Rottum.
165. Totanüs glottis, Bechstein. Twee of drie voorwerpen gescho
ten.
164. Totanus calidris, Bechstein. Tuutling. Broeit door de geheele
provincie vrij menigvuldig. Broeit op Rottum.
165. Totanus glareola , Temminck. Van tijd tot tijd waargenomen.
165a. Totanus ochropus, Temminck. Eenmaal geschoten (komt ook jaar
lijks in Holland voor).
167. Numenius arquata , Latham. Wilp , Groote wilp. Broeit op alle hei
develden en lage gronden. Algemeen op de heide bij Harendermolen.
168. Numenius phaeopus, Latham. Regenwilp, Kleine wilp. Nimmer, zoo
ver wij weten, broeijende aangetroffen, doch jaarlijks op den
doortrek in klein aantal.
170. Ardea cinerea, Linné. Reiger. Broeit overal tamelijk algemeen.
In zachte winters overwinteren enkele voorwerpen.
171. Ardea purpurea, Linné. Schijnt in de noordelijke provinciën van ons
land nimmer voor te komen of ten minste hoogst zeldzaam te zijn.
In Groningen is deze vogel nog nimmer waargenomen, zoo ver
ons bekend is. In Friesland weten wij van slechts een voor.
werp , geschoten bij Wolvega.
171a. Ardea garzetta, Linné. Weinige jaren geleden een voorwerp ge
schoten tusschen Burum en Kollum. Door Dr. Swart aan het
Museum van Nat. Hist. te Groningen gezonden.
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172. Ardea nycticorax , Linné. Zeldzaam. Een voorwerp op het Mu
seum van Nat. Hisl. te Groningen.
175. Ardea stellaris, Linné. Reidomp. Vrij algemeen in moerasachtige
streken.
176. Ciconia alba , Brisson. Eiber. Broeit overal zeer algemeen.
177. Ciconia nigra, Gessner. Vele jaren geleden een voorwerp nabij
de stad Groningen, en den 5 Augustus 1846 een bij Noordbroek geschoten. In 1825 werden er eenige voorwerpen op het
Ruigzand gevangen.
178. Ibis falcinellus, Temminck. In 1850 of 1851 een voorwerp ge
schoten in de omstreken van de stad Groningen.
180. Platalea leucorodia , Linné. Lepelaar. Jaarlijks in kleinen getale
waargenomen.
181. Fulica. atra, Linné. Meerkol. Broeit in zeer kleinen getale in
groote en kleine wateren.
182. Gallinüla chloropüs, Linné. Water hennetje. Broeit overal alge
meen. In koude winters dikwijls op hooge boomen huizende ,
waargenomen.
183. Gallinula porzana, Latham. Broeit jaarlijks in kleinen getale.
184. Crex pratensis, Bechstein. Kwartelkoning. Jaarlijks broeijende en
op den doortrek in het najaar in kleinen getale waargenomen.
185. Rallus aquaticus, Linné. Fluitje. Broeijende en op den doortrek in
het najaar vrij algemeen.
186. Podiceps cristatus, Latham. Broeit op de groote wateren in klei
nen getale.
188. Podiceps cornutus , Latham. Zeldzaam in den winter waargeno
men.
190. Podiceps minor , Latham. Broeit jaarlijks in meer of minder aantal.
Zeldzamer in den winter waargenomen.
192. Colymbus septentrionalis , Linné. Groote waterduker. De jongen
zijn des winters algemeen ; de ouden zeldzaam.
194. Uria troile , Temminck. Zeldzaam. In de winter van 1853—1854
in menigte langs de zeestranden (even als langs het geheele zee
strand in Noord- en Zuid-Holland).
196. Alca torda , Linné. Zeldzaam. Een voorwerp op het Museum v.
Nat. Hist. te Groningen.
199. Anser cinereus , Meyer en Wolf. Schierling. Jaarlijks op den
doortrek in het najaar in groote troepen.
200. Anser segetum, Bechstein. Weetik, Wink, Weenkies, Grasgans. Iets
minder algemeen dan de A. cinereus.
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202. Anser albifrons, Bechstein. Kolgans; aan den Dollard Kol. Als de
. vorige.
205. Anser bernicla , llliger. Jaarlijks in kleinen getale op den door
trek in het najaar.
206. Anser leucopsis, Bechstein. Brandgans. Zeldzaam. Jaarlijks enkele
voorwerpen waargenomen.
209. Cygnus musicus, Bechstein. Hoehwaan. In den winter van tijd tot
tijd waargenomen.
210. Cygnus bewickii, Yarr; musicos minor. Kleine zwaan. Als de vorige.
214. Anas boschas, Linné. Wilde eend. Broeit overal zeer algemeen.
In zeer kleinen getale op Rottum.
212. Anas crecca, Linné. Krikje, soms ook Teling. Broeit jaarlijks in
kleinen getale. Zeer menigvuldig op den doortrek, laat in het
najaar en soms in het begin van den winter.
213. Anas qüerquedula, Linné. Teling. Broeit overal algemeen.
214. Anas penelope , Linné. Groote smink , Smient. Komt vrij algemeen
voor laat in het najaar op den doortrek.
215. Anas acuta, Linné. Pijlstaart. Minder algemeen dan de vorige.
216. Anas strepera, Gessner. Roepereend. Broeit jaarlijks in kleinen
getale op kleine en groote wateren.
217. Anas clypeata, Linné. Lepelbek. Broeit algemeen op heldere
plassen.
218. Anas tadorna , Linné. Bergeend. Algemeen op den doortrek in
het najaar langs de zeekusten. Broeit in groote menigte op Rot
tum, vroeger in konijnenholen, doch sedert verscheidene jaren in
kunstmatige holen, korten tijd na het uitroeijen van de konijnen.
223. Anas clangula , Linné. Brileend. In den winter vrij algemeen.
224. Anas fuligula , Linné. Enkele voorwerpen in den winter bijna
jaarlijks waargenomen.
227. Anas ntroca, Güldenstadt; leucophthalmos , Bechstein. Nu en
dan, doch hoogst zeldzaam, in het najaar waargenomen. Kor
ten tijd geleden een voorwerp door een onzer geschoten.
228. Mergus merganser , Linné. Zaageend. In den winter jaarlijks vrij
algemeen.
229. Mergus serrator, Linné. Eenmaal hoogstens, zoo ver wij weten,
in de provincie Groningen waargenomen. Het is dus hier juist
het tegenovergestelde als in Zuid- en Noord-Holland, waar de
M. merganser veel zeldzamer is.
230. Mergus albellus, Linné. In kleinen getale in het najaar op den
doortrek,
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231. Carbo cormoranus, Meyer en Wolf. Uiterst zeldzaam.
233. Sula bassana , Brisson. Jan van Gent. Van tijd tot tijd in den
winter waargenomen.
LARUS. De groote soorten van dit geslacht, vooral L. marinus en L.
argentatus worden gewoonlijk onder den naam van Kobbe ver
ward , en de eijeren van alle soorten heeten zonder onderscheid
Kobbc-eijeren.
234. Larus marinus, Linné. Algemeen des winters op den doortrek
langs de zeekusten. Wordt nu en dan landwaarts-in gezien.
236. Larus argentatüs , Brünnich. Kaap; deze soort is de eigenlijke Kobbe.
Algemeen des winters op den doortrek langs de zeekusten. Veel
algemeener binnen in het land dan L. marinus. Broeit in menigte
op Rottum.
237. Larus canus, Linné. Zeldzaam op den doortrek in het najaar.
239. Larus tridactylus, Linné. Algemeener dan L. canus.
STERNA. In het algemeen heeten de soorten van dit geslacht Sterens,
Sterns of Iksterns.
244. Sterna cantiaca , Gmelin. Groote ikstern. Broeit in ontzaggelijke
menigte op Rottum , en is daar de algemeenst voorkomende
vogel.
245. Sterna hirujndo , Littné. Bepaaldelijk dc Ikstern, of het Sterentje. Zeer
menigvuldig langs de zeekusten. Broeit op Rottum algemeen;
broeide waarschijnlijk in vroegere jaren in nog grootere hoeveel
heid aldaar.
246. Sterna minuta, Linné. Kleine ikstern. In kleinen getale langs de
zeekusten. Enkele paren broeijen jaarlijks op Rottum.
248. Sterna nigra , Linné. Bruin- , Zwart-stern. Broeit tamelijk alge
meen op moerasachtige gronden , jaarlijks menigvuldig in het
Onland. Kwam voorheen ook voor op Rottum , doch in de laat
ste jaren niet meer waargenomen.
254. Lestris pomarinus, Temminck. Zeldzaam. Slechts enkele voorwer
pen geschoten.

WAARNEMINGEN
BETREFFENDE
VOGELS IN NEDERLAND
IN DEN WILDEN STAAT AANGETROFFEN, BENEVENS EEMGE
HUNNER LANDNAMEN,
MEDEGEDEELD DOOB
Mr. J. P. van WICKEVOORT CROMMEL1N, te Zandpoort;
B. HARMSEN, te Zulphen; Dr. G. F. WESTERMAN, te
Amsterdam} C. de GAVERE, te Groningen; F. J. J. van
HOVEN, te Muizerich bij Vught; G. M. de GRAAF en A. A.
van BEMMELEN, te Leiden.

Scharpvogels. Op verschillende plaatsen langs de zeekust der pro
vinciën Noord- en Zuid-Holland en in Gelderland begrijpt het
volk onder dezen collectieven naam al de roofvogels, behalve de
arenden. v. B.
3. Falco aesalon, Gmel., Temm. I. bl. 27; de oude voorwerpen zijn aan
den duinkant bij Haarlem vrij zeldzaam; de jonge komen er in
het najaar vrij talrijk voor. Cr. ')
Vinkenvalk. Onder dezen naam worden gewoonlijk door het volk
verward Falco subbuteo, F. tinndnculus en Astür nisus. v. B.
6. Astkr palumbarius, Cuv. ; na 1848 slechts éénmaal aan den duinkant
bij Haarlem, door mij waargenomen, en wel een jong wijfje den
15^» October 1854. Cr.
') Bij het inzien der volgende waarnemingen zal men misschien opmerken, dat
ik meermalen melding heb gemaakt van mijne verzameling opgezette vogels; ik
heb dit alleen gedaan met het doel , om de beoefenaars der ornithologie uit te
noodigen, mijne voorwerpen te komen bezigtigen, ten einde zich zoo veel mogelijk
van de juistheid mijner waarnemingen te overtuigen. De Z^e uitgaaf van het
Manuel d'Ornithologie van den Hr. Tehxikck is door mij aangehaald , doch , om onnoodige herhalingen te vermijden , slechts bij die soorten , welke de Hr. G. Hl. DE
GraaF in zijne Mededeelingen betreffende onze Inlandsche Vogelen niet heeft ver
meld. Cb.
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7. Astur nisus, Cuv. , Falco nisus, Temm. I. bi. 36; ook wel Vinkensperwer geheeten; de voorwerpen in middelbaren leeftijd worden
bij Haarlem gewoonlijk Koekoeksvederen, genoemd. Cr.
8. Circus rüfus, Briss., Falco rüfus, Temm. I. bl. 69; in Noord-Hol
land ook Rietwouw genoemd. Cr.
9. Circus cyaneus, Bechst.; een oud wijfje, 7 April 1854, bij Noordwijk geschoten, is in mijn bezit. Cr.
Ha. Aqüila clanga, Pallas. De Basterd-arend. In Mei 1855 werd een
wijfje op het Loo gevangen. Westerman.
13. Pandion HALuëTus, Cuv., Falco HALiAëTus, Temm. I. bl. 47; een wijf
je, 6 Sept. 1854 te Zandpoort geschoten, is in mijne verzame
ling. Cr. — Komt niet zelden, in sommige jaren zelfs vrij alge
meen, aan de Friesche meren, in het najaar voor. de Gavere.
14a. Milvüs aetolius, Bélon. De zwartbruine wouw, Temm. I. bl. 60 en
III. bl. 50. In September 1856 werd een voorwerp bij Harderwijk
gevangen. Westerman.
15. Buteo vulgaris, Bechst., Falco ruteo, Temm. I. bl. 63; somtijds in
Januarij, in de omstreken van Haarlem waargenomen. Cr.
17. Pernis apivorus, Cuv., Falco apivorus, Temm. I. bl. 67; bij Haarlem
ook Bijen-arend genoemd; een wijfje, 3 Oct. en een mannetje,
5 Oct. 1856 te Bloemendaal gevangen, zijn in mijn bezit. Cr.
22. Strix otus, Linn., Temm. I. bl. 102; te Bloemendaal ook in den
winter geschoten. Cr.
26. Hirundo riparia, Linné. Broeit jaarlijks aan steile wanden van eenen
zandkuil even buiten Zutphen. Harmsen.
27. Cypselus apus, lil.. Cypselus murarius, Temm. I. bl. 434; bij Haar
lem ook Torenzwaluw geheeten. Cr. — Deze vogel draagt te
Noordwijk aan Zee en elders aan onze zeekust den naam van
Steenkrijter. v. B.
28. Caprimulgus europaeus, Linn., bij Haarlem ook Schapenmelker, Nachtratel en Ratelaar genoemd. Cr.
29. Lanius excubitor, Linn., in het najaar, op den doortrek aan den
duinkant van Noord-Holland, van tijd tot tijd waargenomen. Een
voorwerp, den 13den Dec. 1853, bij strenge koude, in de nabij
heid van Haarlem geschoten. Cr. — Heet in Gelderland dikwijls
Wachter, v. B.
30. Lanius collurio, Linn. Te Zandpoort ook Negendooder genoemd. Cu.
32. Muscicapa grisola, Linn.; draagt in de omstreken van Haarlem den
naam van Kersenpikkertje. Cr.
33. Muscicapa atricapilla, Linn. , sedert 1853, telken jare in de maand
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Mei, aan den duinkant van Blocmendaal en Zandpoort, en ook
eens te Bennebroek waargenomen. Twee voorwerpen zijn in mijn
bezit. Cr.
34. Muscicapa albicollis, Temm. I. bi. 153; een voorwerp is door mij
geschoten op den 18den Mei 1855 op het zeestrand nabij Noordwijk aan Zee. v. B.
36. Sylvia cürrdca, Lath., Temm. I. bl. 209; jaarlijks verscheidene voor
werpen aan den duinkant bij Haarlem, in den broeitijd waarge
nomen. Cr.
37. Sylvia atricapilla, Lath.; twee mannetjes zijn, 15 Junij en 5 Julij
1854, te Zandpoort geschoten; een wijfje, 5 Nov. 1854 te Bloemendaal gevangen, is in mijne verzameling. Cr.
40. Ficedola rufa, K. en B. , Sylvia rufa, Temm. I. bl. 225; door de
vinkers bij Haarlem Klein vinkenbijtertje genoemd; een mannetje,
2 Nov. 1854 te Zandpoort gevangen, is in mijn bezit. Cr.
41. Ficedula sibilatrix, K. en BL, Sylvia sibilatrix. Temm. I. bl. 223;
jaarlijks in den zomer, in beukenbosschen te Bloemendaal, en
ook in April, in de Haarlemmerhout en te Zandpoort waargeno
men. Cr.
47a. Calamoherpe locüstella, Boie, Sylvia locustella, Temm. I. bl. 184-,
de Sprinhhaan-rietzanger ook Stapel; verscheidene voorwerpen zijn
, in Mei 1855 en in April en Mei 1856, in de met Kattendoornen
(Hippophaë rhamnoides, Linn.) begroeide dellen der hooge zee
duinen nabij Zandpoort waargenomen en geschoten. Een manne
lijk voorwerp cenigc weken lang in het korte eikenhakhout aan
den duinkant bij Velsen waargenomen, is aldaar den 22slen Junij
1855 geschoten. Vier voorwerpen zijn in mijne verzameling. Cr.
50. Lusciola thytis, K. en B., Temm. I. bl. 218; in April 1856 gedu
rende verscheidene dagen een voorwerp, en in dezelfde maand
van het volgende jaar een mannetje en wijfje gedurende meer
dan 14 dagen binnen Leiden waargenomen, v. B.
53. Saxicola oeisanthe, Bechst.; in de omstreken van Haarlem ook Stag
genoemd. Cr. — Broeit algemeen op de heide in Overijssel, doch
wordt steeds algemeener naarmate men Hanover nadert. In Gel
derland, vooral in het aan genoemde provincie grenzende gedeel
te, heet deze vogel Heidehupper. v. B.
53a. Saxicola stapazina, Temm. I. bl. 239. De blonde tapuit. In de dui
nen van Holland waargenomen. Schlegel.
54a. Saxicola rubicola, Bechst.; den 18den Maart 1854, bij Harderwijk
gevangen, en den 24sten Mei 1856 in de duinen nabij Zandpoort
27
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geschoten. ücidc voorwerpen zijn in mijne verzameling. Cr. —
Broeit jaarlijks in de duinen der provinciën Noord- en Zuid-Hol
land; in Junij 1855 verscheidene voorwerpen in de duinen nabij
Noordwijk geschoten en ons toegezonden door den Heer Verster
v. Wulverhorst. de Gr. — Een individu is aldaar door mij ge
schoten op den 13den Maart 1855; meermalen in die maand
waargenomen, v. B.
58. Anthus arboreus , Bechst. , Temm. I. bl. 271 ; ook in Noord-Holland ,
langs den duinkant , broeijende waargenomen. Cr.
58a. Anthus campestris, BechsL, A. rufescens, Temm. De Duinpieper.
Temm. I. bl. 267. Een mannetje en wijfje van deze soort zijn
door den Hr. Verster v. Wulverhorst in Junij 1854 en in Mei
1855 in de duinen nabij Noordwijk geschoten en aan ons gezon
den; in den zomer van 1856 beide seksen aldaar weder waarge
nomen; het aantal individu's scheen steeds gering te zijn. de Gr.
60. Motacilla lugubris, Temm. I. bl. 255, Mot. yarrellii, Temm. IV.
bl. 620; is in de omstreken van Haarlem, in April waargeno
men. Cr.
COa. Motacilla boarula, Linn., Temm. I. bl. 257; twee voorwerpen op
den 209len Februarij 1852 en gedurende de acht daaropvolgende
dagen binnen Leiden waargenomen; in den volgenden winter we
der een voorwerp aldaar gezien. v. B. — In den winter van
1854—55 een paartje gevangen, die beiden in een stal waren
komen vliegen. Harms.
62. Turdus viscivorus, Linn. ; sedert 1852 jaarlijks, in het najaar aan
den duinkant bij Haarlem waargenomen. Cr. — Wordt jaarlijks
in klein aantal op den doortrek gevangen, op alle plaatsen, die
nabij onze zeekust gelegen zijn. v. B.
63. Turdus pilaris, Linn.; bij Haarlem ook Hamlijster genoemd. Cr.
65. Turdus iliacus, Linn., Temm. I. bl. 165; somtijds des winters aan
den duinkant bij Haarlem aangetroffen. Cr.
66. Turdus musicus, Linn.; draagt in de omstreken van Haarlem den
naam van Graauwe lijster of Graauwtje; is aldaar ook des winters
aangetroffen. Cr.
66a. Turdus sibiricus, Pallas, Temm. III. bl. 98. Een jong mannetje is
door ons op den lsten October 1856 te Noordwijk in lijsterstrik
ken gevangen. de Gr.
67. Turdus torquatus , Linn. , bij Haarlem ook Kranslijster genoemd. Cr. —
In 1855 een paar broeijende waargenomen even buiten Zutphen
bij het Slingerboschje. Harms. — Op den 10den Mei 1856 een voor
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werp binnen Leiden geschoten, en op den 18ll«» April een wijfje
aldaar waargenomen, v. B.
75. Regulus cristatus, Will. , Sylvia regulus , Temm. I. bl. 229; in de
omstreken van Haarlem, ook Sparrensijsje, Zeesijsje en Bergsijsje
genoemd; is aldaar ook des winters aangetroffen. Cr.
74. Regulus ignicapillus, Naum., Svlvia ignicapilla, Temm. I. bl. 231;
den 6den Januari] 1855, in het Neetbosch te Zandpoort gescho
ten. Cr.
77. Parus ater, Linn.; een mannetje, 16 Mei 1855 te Bloemendaal ge
schoten, is in mijne verzameling. Cr.
80. Parus caudatus, Linn.; bij Haarlem ook Pijlstaartje en Doodshoofdjc
genoemd. Cr. — Broeit jaarlijks vrij menigvuldig in de provin
ciën Gelderland en Utrecht, v. B.
83. Sitta caesia, M. en W. ; broeit jaarlijks op Hunderen te Twello;
ook op Twickel in Overijssel en nabij Brummen door mij broeijende waargenomen. v. B.
84. Picus viridis, Linn., Temm. I. bl. 591; aan den duinkant van Bloe
mendaal in alle jaargetijden waargenomen. Cr.
86. Picus major, Linn., Temm. 1. bl. 395; te Zandpoort ook Eksterspecht
gcheeten; meermalen in het najaar en den winter in Noord-Hol
land waargenomen. Cr. — Niet zelden broeijende waargenomen
nabij Soestdijk en te Twello. — Deze soort is van September,
gedurende den geheelen winter tot in het begin van het voorjaar
in l856—57 in de provinciën Noord- en Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland, Groningen, en waarschijnlijk in geheel Nederland zeer
algemeen geweest, v. B.
87. Picus medius, Linn., Temm. I. bl. 398; eenige malen op Hunderen
te Twello waargenomen. v. B.
88. Picus minor, Linn., Temm. I. bl. 399; in 1855 bij Zutphen waarge
nomen. Harms. — Broeit niet zelden nabij Soestdijk; is meerma
len op Hunderen te Twello broeijende waargenomen. v. B.
88a. Picus martius, Linn. De Zwarte specht; Temm. I. bl. 390; is in
verschillende jaren tweemaal op Hunderen te Twello gezien. v. B.
89. Yunx torquilla, Linn.; meermalen in het voorjaar en den zomer,
aan den duinkant van Bloemendaal en Velsen geschoten; een
mannetje is in mijne verzameling. Cr.
91. Ufupa epops, Linn.; in Noord-Holland ook Drek/taan genoemd. Twee
voorwerpen zijn in Junij 1854 in de nabijheid van Haarlem ge
scholen. Cr.
92. Alcedo ispida, Linn.; broeijende door mij waargenomen in het Drie
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bergsche bosch, nabij Brumnien, op Ilunderen, op Twickel, nabij
Soesdijk en in een tuin nabij Alkmaar alwaar het paartje ver
scheidene jaren achtereen, zomer en winter, nabij den vijver
werd gezien. v. B.
93. Corvus corax, Linn. , Temm. I. bl. 107; broeit somtijds ook in NoordHolland, alwaar hij in alle jaargetijden is waargenomen. Cr.
* -96. Corvus frügilegus, Linn. ; ook in Noord-Holland des winters aan
getroffen. Cr.
99. Nucifraga caryocatactes , Cuv. , Temm. I. bl. 117; in den winter
van 1850 zeer algemeen in de provinciën Utrecht, Gelderland,
Noord- en Zuid-Holland, v. B.
100. Garrulus glandarius , Cuv.; wordt in Noord- en Zuid-Holland ook
Meerkolf genoemd ; in de omstreken van Rotterdam , waar deze
vogel vrij menigvuldig voorkomt, draagt hij den naam van Kleiekster en Broekekster, v. B.
100a. Coracias garrula, Linn. De Scharelaar. Temm. I. bl. 127; een
voorwerp geschoten in Junij op de buitenplaats van den Heer van
Pallandt te Wassenaar, v. B.
102. Sturnus vulgaris, Linn., meermalen des winters, bij zacht weder,
in Noord-Holland aangetroffen. Cr.
102a. Sturnus roseus, Pastor roseus, Temm. De Rosé-spreeuw. Temm.
I. bl. 156. Een wijfje, den 14den Julij 1856, onder een troep
spreeuwen, te Bloemendaal geschoten, is in mijne verzameling.
Cr. — In dienzelfden tijd is een voorwerp geschoten in de na
bijheid van het dorp Erzinge in de provincie Groningen. de Ga
vere.
103. Alauda arvensis, Linn., Temm. I. bl. 281; des winters bij zacht
weder, in de omstreken van Haarlem aangetroffen. Cr.
104. Alauda cristata, Linn., Temm. I. bl. 277; ook in Zuid-Holland in
den winter waargenomen. Cr. — Deze soort broeit zeer algemeen
in den winter nabij de heide en heideachtige gronden in Over
ijssel, v. B.
105. Alauda arrorea, Linn.; twee voorwerpen, 28 Dec. 1856, in de
duinen nabij Zandpoort geschoten, zijn in mijne verzameling. Cr.
107. Fringilla coelebs, Linn.; ook in Noord-Holland, in het najaar,
in grootc menigte, op den doortrek, vooral langs den duinkant,
alwaar, meest alle jaren, eenige voorwerpen overwinteren; bui
tengewoon menigvuldig in den winter van 1855—54, in de om
streken van Haarlem. Wordt te Amsterdam ook Schildvink ge
noemd. Cr. — De vinkers en vogelhandelaars noemen deze soort
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ook Kwinker; eene lichtere variëteit, niet meer wit op de borst,
wordt door hen Boekvink genaamd, terwijl zij onder den naam
van Hofsteevinken, die individu's aanduiden, die zomer en win
ter, jaren achtereen, (soms 10 a 12 jaren) op dezelfde plaats
blijven wonen, zonder immer weg te trekken. v. B.
108. Fringilla montifringilla , Linn.; in den winter en in het voorjaar,
in de omstreken van Haarlem waargenomen. Cr.
109. Fringilla chloris, Linn.; te Amsterdam ook Groenvink geheeten;
is in den winter te Bloemendaal aangetroffen. Cr. — De naam
van Vlasvink wordt in Zuid-Holland door de boeren dikwijls aan
deze soort gegeven, doch in het algemeen is dezelve een der onbepaaldste namen, die door het volk op allerhande soorten van
zangvogels wordt toegepast, v. B.
112. Fringilla linaria, Linn., Temm. I. bl. 375; ook in Noord-Holland
Paapje genoemd; overwintert somtijds aan den duinkant dezer
provincie. Cr.
113. Fringilla carduelis, Linn.; de groote voorwerpen, die in de om
streken van Haarlem broeijen, worden somtijds Bloemputters ge
noemd. Cr.
114. Fringilla spinus, Linn., Temm. I. bl. 371; in den winter en het
voorjaar, aan den duinkant van Noord-Holland aangetroffen. Cr.
118. Coccothraustes vulgaris, Pall.; in Gelderland ook Kernbiter ge
noemd, v. B.
119. Pyrrhula vulgaris, Temm. I. bl. 338; een wijfje is den 20sten Januarij 1855, te Velsen geschoten. Cr.
120. Loxia curvirostra, Linn.; troepjes, uit oude en jonge voorwerpen
bestaande, zijn meermalen in Junij, aan den duinkant, in NoordHolland waargenomen, vooral menigvuldig in Junij en Julij 1855.
Cr. — In den zomer van 1833, een jong mannetje bij Zutphen
gevangen. Harms.
122. Emberiza miliaria, Linn.; een voorwerp, 4 Oct. 1853 nabij 'sGravenhage gevangen, is in mijne verzameling. Cr.
125. Emberiza citrinella , Linn. ; bij Haarlem en in de provincie Utrecht
ook wel Geelgarst genoemd. Cr.
124. Emberiza hortulana, Linn. Volgens sommigen zoude deze soort
meermalen op den doortrek langs het zeestrand met andere gorsen voorkomen. v. B.
124a. Emberiza cirlus, Linn. De Cirl-gors, Temm. I. bl. 515; een voor
werp in 1856 bij Harderwijk gevangen. Westerman.
127. Emberiza nivalis, Linn. ; in menigte bij Zutphen in den winter van

214
1854—55. Harms. — Wordt bij de vogelhandelaars in Zuid-Hol
land ook Zee- en Strandpulter genoemd, v. B.
128. Columba palumbus, Linn.; overwintert jaarlijks menigvuldig in dc
provinciën Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, v. B.
134. Otis tarda, Linn.; een volwassen mannetje, 7 Maart 1855, in den
Prinsenpolder, eiland van Dordrecht, geschoten, is in mijne ver
zameling. Cr.
135. Otis tetrax, Linn., Temm. II. bl. 507; een wijfje, 28 Dec. 1853
nabij Elburg geschoten, is in mijne verzameling. Cr.
137. Oedignemus crepitans, Temm. II. bl, 521; broeit ook in de duinen
der gemeente Bloemendaal. Een mannelijk voorwerp, 2 Dec.
1853, aan den duinkant van Velsen geschoten, is in mijn bezit.
Cr. — Broeit jaarlijks in de Wassenaarsche duinen; draagt al
daar en elders den naam van Scharluip. v. B.
141. Charadriüs hiaticula, Linn.; aan het Wijkermeer, in Aug. gescho
ten. Cr. — Komt jaarlijks op den trek in Maart en April op ons
zeestrand voor. v. B.
143. Vanellüs cristatüs, M. en W., Temm. II. bl. 550; broeit ook op
zeer drooge plaatsen, namelijk in de hooge zee-duinen van Bloe
mendaal en Velsen. Cr.
444. Vanellüs squatarola. Gmel. V. melaivogaster , Temm. II. bl. 547;
aan het Wijkermeer in October geschoten. Cr.
146. Haematopus ostralegus, Linn., Temm. II. bl. 551; is de Zee-kiemt
der Amsterdamsche poeliers. Cr. — Wordt langs onze zeekust
ook Kliet genoemd, v. B.
147. Scolopax rusticola, Linn.; eenige malen, des winters, bij zacht
weder, aan den duinkant bij Haarlem, en in Gelderland aange
troffen. Cr.
148. Scolopax major, Gmel., Temm. II. bl. 675; is iri Gelderland bekend
onder de namen van Grasvogel en Grassnip. v. B.
149. Scolopax gallinago, Linn., Temm. II. bl. 676; somtijds in Januarij,
bij zacht weder, in Noord -Holland waargenomen. Cr.
Dc Grutto's, limosa. De vogels der geslachten Limosa, Tringa, Actitis
en Totanus zijn bij de jagers in Noord-Holland en de poeliers te
Amsterdam bekend onder den algemeenen naam van Zomergocd. Cu.
151. Limosa aegocephala, Bon. , L. melanura, Temm. II. p. 664; broeit
ook op de lage en moerassige gronden in de provincie Utrecht.
Cr.
152. Limosa rufa, Briss.; een wijfje, in den nazomer van 1851, aan
den oever van het Haarlemmermeer geschoten, is in mijne ver-
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zanieling. Cr. — Deze soort wordt meermalen aan ons zeestrand
in het begin van den zomer gezien; ik schoot aldaar een man
netje op den 4den en een wijfje op den 5den Mei 1855 nabij Noordwijk; in 1854 werden daar ook in dezelfde maand een man
netje en wijfje geschoten, v. B.
155. Tringa canutus, Linn., T. cinerea, Temm. II. bl. 627; in Aug. en
Sept., aan het Wijkermeer geschoten. Cr.
154. Tringa maritima, Brunn. , Temm. II. bl. 619; den 298len Jan. 1855
bij Katwijk, en den 13den Jan. 1855 in Noord-Holland geschoten.
Ca.
155. Tringa surarquata, Temm. II. bl. 609; in Aug. aan het Wijkermeer
geschoten. Cr.
156. Tringa cinclus, Linn., T. variahilis, Temm. II. bl. 612; eenige
voorwerpen, in het begin van Jan. 1855, in N.-Holland gescho
ten. Ook aan het Wijkermeer, in den nazomer en het najaar
waargenomen. Cr.
157. Tringa cinclus minor, Schlegel; in Oct. aan het Wijkermeer gescho
ten. Cr.
158a. Tringa temminckh, Leisier, Temm. II. bl. 622; in Aug. aan het
Wijkermeer geschoten. Cr.
159. Tringa arenaria, Linn.; ook des winters aan het zeestrand van
Noord- en Zuid-Holland, in groote menigte waargenomen. Cr.
160. Tringa pügnax, Linn., Temm. II. bl. 631; wordt jaarlijks in April,
in groote menigte in Friesland gevangen. Wordt op Texel Kragenmaker genoemd. Ook des zomers, op de weilanden, tusschen
Haarlem en Zandpoort waargenomen. Cr.
161. Actitis hypoleucos, Boie; meermalen in den nazomer, aan de steenen hoofden langs het IJ, bij Spaarndam, en den 18den en 21slen
Sept. 1854, aan den IJ-togt, in den Haarlemmermeerpolder ge
schoten. Cr.
162. Totanus fuscus, Leisl. , Temm. II. bl. 639; den 3den en 21slen Januarij 1853, in Noord-Holland geschoten; is aldaar ook in April
en Aug., meermalen waargenomen. Den 18den April 1854, ook
in Friesland gevangen. Vijf voorwerpen zijn in mijne verzame
ling. Cr.
163. Totanus glottis , Bechst. ; twee voorwerpen in het begin van Septem
ber 1856 in Noord-Holland geschoten. Een wijfje, 24 Sept. 1856,
in de duinen nabij Zandvoort geschoten, is in mijne verzame
ling. Cr.
165, Totanus glareola, Temm. II. bl. 654; slechts éénmaal door mij
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waargenomen, en wel twee voorwerpen in April 1854, in NoordHolland geschoten. Cr.
465a. Totanus ochropus, Temm. II. bl. 651; in Noord-Holland gewoonlijk
Witgatje geheeten; is aldaar aan den duinkant, in het voorjaar
en den zomer, vrij algemeen, en somtijds tot laat in het najaar
waargenomen: den 2den en 13den Dec. 1853, en den 29slen Dec.
1854 aldaar geschoten. Twee voorwerpen zijn in mijne verzame
ling. Cr.
160. Phalaropus rufescens, Briss., P. plattrhynchus , Temm. II. bl. 712;
twee voorwerpen zijn in het begin van Dec. 1854, in Noord-Holland
geschoten. Cr.
167. Numemus arquata. Lath.; jaarlijks overwinteren meer of minder
voorwerpen, die zich nabij en op ons zeestrand ophouden. v. B.
168. Numenius phaeopus, Lath. , Temm. II. bl. 604; in April in Friesland
gevangen. Een voorwerp is in mijne verzameling. Cr.
168a. Numemüs tenuirostris , Vieillot, Temm. IV. bl. 394, de Dunbekwulp; een mannelijk voorwerp, 5 Dec. 1856, aan het IJ nabij
Spaarndam, geschoten, is in mijne verzameling. Cr.
169. Recurvirostra avocetta, Lam., meermalen in Aug. aan het Wijkermeer geschoten. Cr.
170a. Ardea alha, Gmelin, de groote zilverreiger; op den 2den Februarij 1855 een wijfje in den omtrek van Zutphen en eenige
dagen vroeger een ander voorwerp geschoten. Harms. — Andere
voorwerpen in dienzelfden tijd bij Maastricht en Breda geschoten.
Schlegel.
173. Ardea stellaris, Linn., Temm. II. bl. 580, meermalen in NoordHolland, in den zomer en in het najaar waargenomen. Cr.
176. Ciconia alha, Briss. , Temm. II. bl. 560; verscheidene jaren achter
een (1853—57) in de omstreken van Zandpoort overwinterende
aangetroffen. Cr. — Wordt bijna overal in het Graafschap Zut
phen Stork genoemd. In de lage Veluwe (Gelderland) , in de pro
vincie Overijssel en in sommige streken van Drenthe heet deze
vogel Eü-lèver (Heil-belover) , in Groningen Eiber. ') v. B.
179. Grus cinerea, Bechst., Temm. II. bl. 557; een voorwerp is in het
najaar van 1854 nabij het dorp Laren geschoten. Harms.
181. Fulica atra, linn., Temm. II. bl. 706; somtijds des winters in

') Naar deze opgave verbelere men die, welke voorkomt op bl. 213 van Dl. I
Atzet Bouwstoffen, y. B.
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N.-Holland waargenomen. Cr. — In den kouden winter vatt
1854—55 verscheidene voorwerpen geschoten. Harms.
483. Gallinula porzana, Lath. , Temm. II. bl. 688; in Sept. aan het Wij'
kermeer geschoten, en den 20sten Febr. 1857, bij Spaarndam ge
vangen. Twee voorwerpen zijn in mijn bezit. Cr. — In 1855 ver'
scheidene paren bij Zutphen broeijende waargenomen. Harms. —
Is in 1847 of 48 verbazend algemeen in ons land geweest, v. B.
183a. Gaixinula baillonii, Vieillot. Het Kleinste waterhoen. Temm. II. bl.
692. Een wijfje op het nest geschoten, in den omtrek van 's Her
togenbosch, van Hoven.
185. Rallus aquaticus, IAnn.; meermalen des winters, in Noord- en
Zuid-Holland aangetroffen. Cr.
186. Podiceps chistatus, Lath. Temm. II. bl. 717. Als de vorige. Cr.
187. Podiceps rubricollis, Lath. Als de vorige, v. B.
188. Podiceps cornutus arcticus, Schlegel. Podiceps arcticus, Temm. IV.
bl. 449, is naar veler oordeel, als soort of ras, van Podiceps cor*
nutus, Lath., Temm. II. bl. 721, niet verschillend; een wijfje de
zer soort, welke hier te lande ook Kleine zanddrijver genoemd
wordt, is den 5den Febr. 1855, nabij Rotterdam geschoten. Ver
der is Podiceps cornutus, Lath., meermalen in bruiloftskleed, aan
het zeestrand en op de binnenwateren van Noord-Holland, in
April en Mei waargenomen; was aldaar zeer menigvuldig in April
1856. Vier voorwerpen zijn in mijne verzameling. Cr.
189. Podiceps auritus, Lath., Temm. II. bl. 725; drie voorwerpen, 13
April 1853 nabij Alphen, en een wijfje, 24 Maart 1855, op het IJ
geschoten, zijn in mijne verzameling. Wordt ook Kleine zanddrij
ver genoemd. Cr.
190. Podiceps minor, Lath., Temm. II. bl. 727; somtijds des winters in
Noord-Holland waargenomen. Cr. — Jaarlijks in menigte in den
winter in wakken aan den Llssel en de daarin uitstroomende be«
ken. Harms.
192. Colymbus septentrionalis, IAnn. , Temm. II. bl. 916; wordt gewoon*
lijk Zanddrijver genoemd. Meermalen in het najaar, den winter
en het voorjaar, in Noord-Holland, op de binnenwateren en op
verdronken land waargenomen; was in deze provincie buitenge'
woon talrijk in April 1856. Cr.
Üria. De Zeekoeten zijn in sommige jaren des winters zeer algemeen
op het zeestrand. In verscheidene zomers heb ik ze over de
Noordzee zien zwerven nabij onze kust, soms in talrijke troepen,
28
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cn eiken zomer individu's op het strand gevangen in Junij , Julij
en Augustus, v. B.
.197. Alca alle, Gmel.; een wijfje, 17 Nov. 1856, nabij Leiden gevan
gen, is in mijn bezit. Cr.
199. Anser cinereus, M. en W. , Anas anser ferus, Temm. II. bl. 818;
is te Amsterdam bij de poeliers vrij zeldzaam, terwijl
200. Anser segetuh, Bechst., Temm, II. bl. 820; aldaar jaarlijks, in groot
aantal, uit Overijssel wordt aangevoerd. Cr.
20b. Anser bernicla, Mig. In den kouden winter van 1854—55, ver
bazend algemeen langs onze zeekust, v. B.
209. Cygnus musicus, Bechst., Temm. II. bl. 828, in het koude jaargetij
de, in de nabijheid van Spaarndam geschoten. Twee voorwerpen
zijn in mijn bezit. Cr. — In de maand Februarij 1855 was deze
soort bijzonder gemeen op den doortrek langs ons zeestrand; op
den 20sten en 21sten nam ik ze bij honderden te Noordwijk aan
Zee waar. v. B.
210a. €ygnus olor, Vieillot. De Zwaan. Temm. II. bl. 850. Wilde of
misschien slechts verwilderde voorwerpen zijn in het koude jaar
getijde in de nabijheid van Spaarndam geschoten. Een mannetje
is iu mijne verzameling. Cr. — Een dergelijk jong mannetje is op
den 5den December 1856 nabij Warmond geschoten, v. B.
212. Anas crecca, Linn.; komt jaarlijks in Gelderland voor en heet
daar Krik. v. B.
214. Anas penelope, Linn., Temm. II. bl. 840; uit het door den Heer
Schlegel medegedeelde (Dl. I. bl. 97) kan men opmaken, dat deze
soort en Anas acuta, Linn. des winters in Nederland minder al
gemeen zijn, dan Anas strepera, Gessneren Anas cltpeata , Linn.;
daarentegen heb ik te Amsterdam, bij de poeliers juist het te
genovergestelde opgemerkt: Anas penelope en
215. Anas acuta, Linn., Temm. II. bl. 838, — in den winter van 1854—
55 bij Zutphen geschoten. Harms. — zijn aldaar, des winters
meestal in groot aantal te vinden, terwijl
216. Anas strepera, Gessner, Temm. II. bl. 837 en
217. Anas clypeata, Linn., Temm. II. bl. 842. er des winters zelden
voorkomen. Cr.
221. Anas fusca, Linn., Temm. II. bl. 854; te Rotterdam ook Zwarte
noordsche duiker geheeten. Cr.
222. Anas glacialis, Linn., Temm. II. bl. 860; een mannetje, 22 Jan.
1855, op het IJ, en een wijfje, dienzelfden dag bij Abkoude
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geschoten, zijn in mijne verzameling. Wordt ook wel eens Knob
genoemd. Cr.
223. Anas clangula, Linn. , Temm. II. bl. 870; bij Rotterdam ook Bol
der of Beider genoemd. Cr.
224. Anas fuligula, Linn., Temm. II. bl. 875,
225. Anas marila, Linn., en
226. Anas ferina, Linn. , worden door de poeliers te Amsterdam ook
wel Knobben genoemd. Deze naam schijnt dus meer algemeen
op de meeste soorten van zee- of duiker-eenden toegepast te wor
den. Cr.
227a. Anas rufina, Pall., Temm. II. bl. 864; een mannelijk voorwerp 4
Jan. 1856, waarschijnlijk in de nabijheid van Rotterdam gevan
gen, is in mijne verzameling. Cr.
229. Mergus serrator, Linn., Temm. II. bl. 884; draagt te Rotterdam
ook den naam van Pinduiker. Cr.
230. Mergus albellüs , Linn. , Temm. II. bl. 887; te Rotterdam ook Scheft
genoemd. Cr. — Langs onze kust dikwijls Weeuwtje. v. B.
231. Carbo cormoranus, M. en W., Temm. II. bl. 894; meermalen in het
voorjaar en den zomer, op het IJ, of in deszelfs nabijheid waar
genomen. Cr.
231a. Carbo cormoranus major. De Groote aalscholver. Een jong wijfje
behoorende tot dit groote ras, hetwelk in Zweden en Finland
voorkomt, en ook bij Dieppe in Frankrijk broeijende is waar
genomen (Carbo crassirostris , Baillon), is den 3081™ Deeember
1854, op het IJ geschoten en thans in mijne verzameling. Cr.
233. Sula bassana, Bris. , Temm. II. bl. 905; in den winter van 1854—55
vrij menigvuldig langs onze zeekust, soms in troepen van 20—30
oude voorwerpen. In de jaren 1823 en 1858 buitengewoon alge
meen aldaar, v. B.
234. Larus marinus, Linn., Temm. II. bl. 760; in de maanden Maart en
September, in de nabijheid van Spaarndam waargenomen. Cr.
255. Larus fuscus, Linn., Temm. II. bl. 767; een jong wijfje, 22 Febr.
1853, te Oegstgeest geschoten, is in mijne verzameling. Cr.
236. Larus argentatus, Brunn.; in de nabijheid van het IJ meermalen
waargenomen. Cr.
257. Larus canus, Linn., Temm. II. bl. 771; des winters, op het Wijkermeer geschoten. Cr.
259. Larus tridactylus, Linn., Temm. II. bl. 774; bij stormachtig we
der, des winters, somtijds in groote menigte, op de weilanden
en de binnenwateren, in Noord-Holland aangetroffen. Cr.
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244. Sterna cantiaca, Gmel., Temm. II. bl, 735; wordt op Texel Kaugek genoemd. In Junij aan den Hoek van Holland geschoten.
Cb. -- Deze soort zwerft gedurende den ganschen zomer langs
onze kust; in 1855 onder anderen nam ik haar voortdurend waar
van het begin van Mei tot laat in September , soms ruim 20 indivi
du's bijéén; broeit misschien aan den Hoek van Holland, waar
ze zeer menigvuldig is. v. B.
249. Procellaria glacialis, Linné, Temm. II. bl. 802; een voorwerp,
op den 27sten Maart 1857, op het strand te Noordwijk aan Zee
gevonden. de Gr.
252a. Thalassidroma leachii, Vigors, Proceliaria ieachii, Temm. Het
vale Stormvogeltje. Temm. II. bl. 812; is in November, bij eenen
zwaren storm, in de nabijheid van Zandvoort gevangen. Verza
meling van den Heer H. D. Gildemeester Buse te Haarlem. Cr.
253. Lestris catarractes, lil. Twee jaar geleden één voorwerp gevan
gen op het Schollevaars-eiland. Westerman,
254. Lestris pomarinus, Temm. II. bl. 793; een mannelijk voorwerp in
het begin van Januari) 1853, in Noord-Holland gevangen, is in
mijne verzameling. Cr.
255». Lestris cephus, Brunnich, de Kleinste jager.; meermalen op het
zeestrand nabij Katwijk waargenomen. Schlegel.
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9. Gallinae, Bouché. Walck. III. 375. n. 23.
Op hoenders (Scholten?); te 'sGravenhage en Amsterdam.
10. Columbae, Walck. Walck. III. 375. n. 22. pl. 48. f. 7.
Op duiven, te Leiden.
11. Stürni, Curtis. Walck. III. 375. n. 21.
Op spreeuwen (Scholten?); te 'sGravenhage.
12. Hirundinis, Curlis. Walck. III. 374. n. 19. pl. 48. f. 9.
In het nest van een boerenzwaluw, te Voorschoten.
Eertijds waren de vlooijen der dieren geacht tot dezelfde soort te
behooren als die van den mensch, tot dat Dugès en Bouché in 1832 en
1835 verschillende soorten van dezelve beschreven; ook had onze land
genoot Daniël Scholten van Amsterdam reeds twintig jaren vroeger het
verschil tusschen menschen- en dieren-vloo door middel van microsco
pische praeparaten aangetoond; zie Algem. Konst- en Letterbode voor
1815, II. bl. 356.

DIERKUNDIGE VERSCHEIDENHEDEN.
V. Beschrijving van Tnrdus sibiricus.

Daar deze soort nog zoo weinig bekend en vooral in ons Vaderland
zoo zelden waargenomen is, acht ik het niet ongepast bier de beschrij
ving te geven van het individu door ons gevangen en in dit deel der
Bouwstoffen bl. 210. n. GGa vermeld, in de hoop dat onze verzamelaars
hunne aandacht zullen vestigen op de verschijning van deze vogelsoort,
die waarschijnlijk op den trek meermalen de Nederlanden bezoekt.
Gehcelc lengte
0m,215.
Lengte der vleugels
0m,117.
Voetwortel
0">,027.
Vleugels in rust, laten 0.n,042 van den staart, onbedekt.
Bek regt, zamengedrukt, met scherpen bovenrand, aan het einde
flaauw benedenwaarts gebogen ; zwart gekleurd , alleen de wortel der
onderkaak geel. Voorhoofd rosachtig-bruin. Kop vaal-zwart. Een gele
streep loopt van den wortel der bovenkaak, boven het oog en de oor

.
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streek; deze laatste bruin-zwart met fijne, gele langstreepjes bezet.
Keel vuil wit met zwarte vlekjes, omlijst door twee zwarte langstreepen gevolgd door eene gele band , die langs de opening van den bek
doorloopt en aan de zijde van den nek verdwijnt.
Borst donker leikleurig, met bruin-zwarte vlekken gemengd. Buik
zuiver wit. Langs de zijden is de pen van iedere veer wit, de baar
den licht blaauwgrijs, eindigend in een donkere drupvormige vlek. Be
kleedsel onder den staart blaauw-zwart, met vele witte, hartvormige
vlekken, die naast elkander geplaatst met 3, 2 en 1 naar de punt van
den staart eindigen.
Nek, rug en verder de geheele bovenzijde, zoo ook het bekleedsel
boven den staart, helder leikleurig, met donkere schaduw.
Slagpennen der vleugels zwart met lichte randen gezoomd; vleugeldekveeren loodkleurig.
Staart zwart , alleen de twee midden-staartpennen leikleurig, met
donkere dwarsstreepjes. ls,e staartpen, aan het einde met een witte
vlek , die zich naar de binnenzijde van den baard aanmerkelijk vergroot ;
deze witte vlek is veel kleiner op de 2de en 3de staartpen, slechts even
zigtbaar op de 4de en 5de en ontbreekt bij de twee middenpennen ge
heel.
De lsle staartpen het kortst, de overigen allen van gelijke lengte.
Pooten geel bruin. Oogcirkel bruin.
G. M. d. Gr.

STELSELMATIGE INHOUDSOPGAVE

van Deel I en II.

VOGELS (AVES).
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— Winn. in Linn. Ent. VI. p. 68.
— de door den Heer v. Vollemovo uit li
larven verkregen voorwerpen, em.
—; Macq. Svit. I. p. 90. n. 6.
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