342

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Dringende oproep aan de lezers van D. L. N. om gegevens te verstrekken over den zang.

Wel mocht ik van verschillende personen medewerking toegezegd krijgen voor 't aanslaande
jaar, maar niemand uil hel Oosten, Zuiden of Noorden van ons land zegde mij zijn medewerking
toe. En willen de gegevens eenige waarde hebben, dan is 't absoluut noodzakelijk, dat ook uit
die landsdeelen gegevens inkomen. Daarom verzoek ik ieder, die vrij veel buiten komt en op
de vogels kan letten nog een aanvraag voor een lijst ter aanvulling bij mij in te zenden en
wel zoo spoedig mogelijk, aangezien ook vele vogels in 'l Oosten reeds begin Januari met
zingen aanvangen. Wie slechts weinig tijd heeft, zon ik aanraden 's morgens vroeg een hall'
uurtje in zijn omgeving rond te fietsen. Zullen er werkelijk vogels dien dag gaan zingen, dan
zal men ze om dien tijd zeker wel hooren. Ik zelf kreeg op deze wijze de beste uitkomsten.
Bovendien behooren die vroege tochten tol deaangeuaamste, die ik gemaakt heb e n ' t inspannend
luisteren en waarnemen is zeker één van de prettigste bezigheden. Even wil ik hieronder
melding maken van gegevens van den heer .1. Cremers te Hilversum. Ook de heer Cremers heeft
niet meer dan ir» minuten daags lijd om vogelwaarnemingen te doen, en toch zal men zien
van welk belang zijn gegevens zijn om de onze van den W-rand Utr. heuvelen aan te vullen
en te verbeteren. De tusschen haakjes geplaatste data zijn mijn gegevens, welke ook reeds te
vinden zijn in 't Oct.-nummer. Hier volgen er enkele;
Toevallige datum naar lijsten: 17 Febr.; Kieviten terug: '24 Febr. (24 Febr.); een houtduif
koert: 3 Maart (18 Maart). Tjiftjaf zingt: 15 Apr. (14 Apr.); Koekoek: 30 Apr. (31 Apr.; dit
wordt dus: duinen '29 Apr., Utr. heuvelen 30 Apr.; Z. en W.-Veluwe \ Mei).
Verder is heel interessant en belangrijk, dal de tortelduiven op 30 Apr. feeds eenige dagen
aanwezig waren, terwijl na lang uitzien de heer Wolda en ik op C Mei het eerste troepje
tortels zagen aankomen. De wielewaal hoorde de heer Cremers weer op 13 Mei (13 Mei), de
spotvogels ook op dien dag weer (14 Mei).
Nogmaals verzoek ik iedereen krachtige medewerking. Ook van de Natuurhistorische
Vereenigingsafdeelingeu, waarvan ik niets hoorde ! Lijsten en verdere inliclitingen verkrijgbaar;
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Notenkraker. — Ook hier in de buurt werd 'n Notenkraker gezien en wel op precies
't zelfde plekje, waar hij bijna elk jaar gezien wordt. n.1. in een boschje bij Wolfheze oplOOct.
1). TOLLENAAR.

Groote gele kwikstaart. — Deze vogel werd te De Bilt dezen herfst voor 't eerst weer
aangetroffen op 3 Nov. aan een vijver van een buiten.
D. TOLLENAAR.
Het vertrek der zwaluwen. — Op de vraag om gegevens te verstrekken over 't vertrek
der zwaluwen, kan ik 't volgende meedeelen. De heer H. v. Holst Pellokaan stelde te Deventer
het vertrek der zwaluwen vast op 13—14 Oct.; ik zelf stelde te Wageningen 't vertrek vast
op 18 Oct., toen de allerlaatste vertrokken; volgens Jan Verwey bleven de zwaluwen in de
duinstreek nog tot November. (De heer (!. Brouwer deelt me mode, dat op 28 Oct. in de duinen
bij Den Haag zoowel huis- als boerenzwaluw er nog waren).
Ik wil hierbij vermelden oen zeei eigenaardigen interessant verschijnsel, zoover mij bekend,
eenig in de vogelwereld, waarop de heer Wolda me attent maakte. Midden September verzamelden
zich boven een moeras bij den Rijn even beweslen Wageningen, waar dichte riotlwssen
groeien, duizenden zwaluwen tegen oen uur of vijf, die vrij hoog in do lucht insecten bleven
vangen. Gezamenlijk bewogen zich daar volgens schattingen, zoowel van de heer Wolda als
mij een aantal van 5000—7000 stipjes, zwaluwen die dus op een bepaald oogenblik van alle
zijden naar die plaats kwamen toegevlogen. Om een uur of zes, even na zonsondergang deed
zich plotseling een eigenaardig verschijnsel voor, groote massa's zwaluwen lieten zich tegelijk
als 't ware neervallen en dwarrelden als duizenden sneeuwvlokjes in 't riet neer. Na enkele
oogenblikken ( ^ '2 minuten) waren ze daarin alle verdwenen en klonk van daaruit nog een lijd
hun gezwatel. Eiken dag deed dit verschijnsel zich voor, maar steeds vroeger en de tijd
tusschen aankomst en neervallen in 't riet kromp steeds meer in. Op 25 Sept. kwamen de
zwaluwen om kwart over vijf van allo zijden aangevlogen, eu even over zes verdwenen ze in
't riet; 27 Sept. gingen ze even vóór zes in 't riet. Op 11 Oct. was hun aantal geslonken lot
een troepje van 50 stuks, dat om den gewonen tijd 5 u . 12 aankwam, maar reeds tegelijk om
5u. 25 in 't riet verdween; 19 Oct. was er voor 't eerst geen zwaluw meer.
Wageningen,
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