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gebied door verschillondo vogelsoorten ? Ik wil hier niet spreken van den grooten gelen Kwikstaart 
in Limburg en in den Achterhoek, want Ik acht het bost mogelijk, dat die daar van ouds al 
broedt, maar tot nu toe onopgemerkt bleef. Maar met den zwarten specht is dat toch anders, 
en met de Europeesche kanarie in de liijnprovinclo ook. De nachtegaal is zich nieuw komen 
vestigen op Texel, de Eidereend heeft het geprobeerd op Vlieland, de Middelste Zager op 
de Noord-Westplaat, Op diezelfde Plaat verwacht ik ook binnenkort de eerste graspiepers. 
Toen er jaren geleden nestkastjes in Artis werden opgehangen kwam er zich de kleine Boute 
Specht vestigen; zoodra een boschje iu het Vondelpark deugde, verscheen er de Nachtegaal, 
Nestkastjes en drlnkgelegenheden hebben op menige plaats nieuwe vogelsoorten aangelokt 
en weten te beheuden, zoodat ik altijd nog iedereen durf aan te raden «terreinen In te richten, 
om nieuwe vogelsoorten te bekomen». Misschien wil de heer Wolda zijn standpunt In dezen 
nog eens toelichten. 

Intusschen blijf ik hem dankbaar voor zijn werkelijk bewonderenswaardige Studies en 
ook het Departemont van Landbouw mag geprezen worden, om hot tot stand brongen van 
deze uitgave. JAC. P. THIJSSE. 

De Koekoek ei-eter. — In «The Ibis» van Juli 1918 vind ik hieromtrent het volgende: «Wij 
vonden een nest van don Gelen kwikstaart op 15 Mei en nog drie andere, waarvan de eieren 
waren uitgezogen. Een dag of twee later betrapte mijn vriend oen koekoek op heetordaad 
bij een kwikstaart-nest, waarin de eieren pas gebroken en gedeeltelijk leeg gezogen waren. 
Hij schoot den koekoek en later werd er op hetzelfde perceel nog een geschoten koekoek 
gevonden. Gok troffen we uitgezogen eieren aan van rietgors en patrijs. Het is moeilijk te 
gelooveu, dat een vogel met een snavel als de koekoek patrijz.en-eleren kan stuk pikken, maar 
omtrent die vau de kwikstaartjes bestaat, niet do minste twijfel». T. 

De Nachtegaal op Texel. — In 1015 werd de nachtegaal voor 't eerst op Texel waar
genomen n. I. in het Doolhof. 

In Augustus 1916 vond ondorgeleekendo een leeg nest vau 't dier al laar, maar trof hem 
niet aan. 20 Mei 1917 vond Jan P. Strijbos op denzelfden plek een leeg nest, maar nam den 
vogel niet waar. 

Dit laatste gebeurde echter op 10 Juni 1917 door den Heer Thijsse en als laalste feit vond 
ik 9 Juni 1918 weer op denzelfden plek weer een leeg nest. (mijn verhaal wordt eentonig!) 
Nachtegaallied niet gehoord op 9 en 10 Juni. 

»Broedend geconstateerd» is de vogel dus eigenlijk nog niet, al rekenen we in ons hart 
Luscinia nu ook tot de Texelsche broedvogels. Misschien weten de nestjesuitbaleude boeren
jongens uit de buurt daar meer van de nachtegaal-eitjes, hoewel dit laatste nest wondergoed 
verstopt zat. Kan iemand ons nog verder gegevens verschaffen? L- v. 'T SANT. 

De Hazelwortn in Drente. — In aansluiting met hot bericht, van deu hoer II. J. Venoma in 
»De Levende Natuur» van 1 October j.l. over hazelwormen in Drente kan ik mededeelen, dat 
Ik voor eenige jaren er een gezien heb in het stadsbosch te Assen. 

Winschoten. W. W. SCHIPPER. 

Uit Twente. — Op Twickol bij Delden is het nest van een Havik uitgehaald niet 4 oioreu 
en de ouden zijn doodgeschoten. 

In Wiene hij Delden is dit voorjaar een vaal Stormvogellje goscholeu. 
Denekamp. BEHNINK. 

Vroege Trekkers, — Vrijdag 30 Aug. nam ik In den polder bij Nijkerk 10 wilde ganzen 
waar. Toen Ik ze naderde, vlogen ze op een afstand van circa 20 meter op en verdwenen in 
de richting Harderwijk. Ook hebbon we Zondagmiddag 24 Aug. op de heide alhier tweemaal 
oeu zwerm lijsters gezien. Ze waren grooter als merel on lijster, maar door deu afstand konden 
we de kleur niet goed ziou. Is het, mogelijk dat hot kramsvogels waren? 

Kampen. C. G. B. TEN KATE. 

Kleine Vliegenvanger? — Hedenmorgen zag ik in hot stadsplantsoen bier ter plaatse een 
vliegen va ugorljo iets klelnor dan do grauwe. Ik heb hom wol een kwartier lang met mijn 
kijker kunnen volgen. Een oogenblik kwam hot vlak bij me te zitten eu ook viel het llchl 
er goed op. Toen zag ik tot mijn verwondering, dat de keel roodachtig was on dacht ik 
dadelijk aan eeu roodborstje. Nu las Ik in Brehm, dat or een klein vllogenvangertje bestaat, 
dal een roode koel beeft, evenals een roodborstje en dat dat hier oen enkelen keer Is waar
genomen. Hetzelfde las ik ook in Kurt FlOricke's «Vogel des deutscheu Waldes» ; ook de verdere 
beschryving komt goed uit. 

Kampen. C. G. B. TEN KATE. 


