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Trekkende Kwikstaartjes. — Gisterenavond T7 Juli zag ik langs den spoorlijn tusschen 
Dordt en Willemsdorp, bij blokpost 52 een groot aantal witte kmkstaartjes. Op de draden 
en de rails telde ik er 53, terwijl uit het poeltje uit de lischdodden er nog wel een 30, 40 
opvlogen, toen ik in de handen klapte. De seinwachter zei me, dat er eiken avond een groote 
troep te zien was. Aan de verwaaide lischdoddeblaren meende ik te merken, dat ze er ge
regeld slapen. Op dezelfde plaats zag ik begin Mei een isabelkleurige spreeuw. 

Dordt. W. LouWAARS. 

De geredde Zilvermeeuw. — Gisteren bezocht ik hier de zilvermeeuwcnkolonie, die zich 
bevindt tusschen paal 13 en 14 en die zich gedurende de laatste jaren sterk schijnt uit te 
breiden. In statige vlucht omzweefden ons honderden van deze heerlijke vogels. Ook ver
deraf cirkelden tal van deze meeuwen boven het duinlandschap, dat op dien prachtigen 
Junidag doorgloeid was van zonnewarmte. Een paar scholieren assisteerden me bijhetr in-
gen van jongen, toen ons oog plotseling viel op een oud exemplaar, dat zich niet van zijne 
plaats scheen te kunnen bewegen. Snel er heen en toen zagen we, da t de vogel gedeeltelijk 
onder het zand lag bedolven, kop en hals, benevens de rechtervleugel waren nog vrij. 
't Was aan de N. zijde van een duin, op de helling waarvan in een kleine holte de meeuw 
zich bevond, 't Zand, dat op hem lag, was, in verband met de schaduwkant, tamelijk voch
tig en zwaar, zoodat de vogel een heelen druk had te weerstaan. In een paar minuten had
den we het zand verwijderd en den vogel vrij gemaakt. Gelukkig bleek bij nader onder
zoek niets gebroken te zijn. Op de buik zag ik een paar grauwgele vlekken en tusschen de 
veeren zat een deel van een eischaal, zoodat de gevolgtrekking voor de hand lag; al broe
dende was de vogel onder het neerstortende zand geraakt. Hoe lang de arme meeuw wel 
in die benarde positie had doorgebracht, is moeilijk te zeggen, doch zeker niet zoo héél lang, 
in aanmerking genomen de groote hoeveelheden voedsel, die deze sterke zeevogels noodig 
hebben. Dadelijk na de ontgraving brachten we den vogel naar het strand, waarna hij even 
zeewaarts zwom, daarna spreidde hij zijne vleugels uit en in rustige, krachtige vlucht 
werkte hij zich omhoog, to tdat , na ongeveer een halven kilometer te hebben gevlogen, hij 
zich weer op de golven neerliet, ongetwijfeld op zoek naar voedsel. 

Koog Texel 26 Juni 1924. D. WOLTMAN. 

Broedende Dwergvliegenvanger. — Hel interesseert zeker de lezers van De Levende 
Natuur , dat de Dwergvliegenvanger, Siphia parva,iii den tuin van Dr. Sillevis te Almelo 
zit te broeden op vijf grijsgroene eitjes rood-bruin gevlekt. Het is de eerste maal, dat dit 
roodborstachtige vogeltje zoover westelijk zijn woontent heeft opgeslagen. 

Denekamp 22 Mei 1924. B E R N I N K . 

Roodborst-tapuiten en een pimpelmees. — In het zoogenaamde wandelbos, voorzien van 
waterpartijen en veel onderhout, alhier nam ik gisteren een drietal roodborst-tapuiten 
waar. 

En nu nog iets anders uit de vogelwereld, dat ik van morgen waarnam. In de tuin van 
mijn buurman had il^ verleden najaar een kokosnoot opgehangen, waaraan gedurende de 
winter een paar koolmeesjes en een pimpelmees zich veel te goed deden. De koolmeesjes 
zijn eindelik weg gebleven; zeer vermoedelik zijn ze door de felle koude, die we hier gehad 
hebben, bezweken. De pimpel echter is steeds blijven terug keren. In die zelfde tuin nu 
lag hedenmorgen een kinderdekentje te luchten en wat zag ik, naar buiten kijkende, bij 
herhaling gebeuren? Dat de blauwmees bezig was het dekentje met zijn bek druk te be
werken. Hele plokken wol werden er uit getrokken en weggedragen. Een huisvrouw, die 
er op wees zei: „wel verbazend, als men niet gezien heeft, wat er gebeurd is en de deken 
opneemt, zegt men natuurlik, wat is daarin de mot toch geweldig aan 't werk geweest." 

Winschoten, 7 Mei 1924. W. W. SCHIPPER. 

Samenbroeders. — In uw boek „'t Vogeljaar" vermelde U, dat U gaarne zou weten of 
wel eens waargenomen is dat 2 meezen in éénzelfde nest legden. Twee jaar geleden heb ik 
in één nest kastje, 6 meezen- en 8 draaihals eieren zien liggen, zoodat dus 1 draaihals en 
1 mees in een gemeenschappelijk nest gebroed hebben. Ook heb ik opgemerkt dat in een 


