
i 6o DE LEVENDE NATUUR. 

worden er nauwelijks geduld en jaarlijks in groot aantal afgeschoten. Totaal zijn hier een 
50-tal nesten. 

Tenslotte vestigde zich in 1919 een nieuwe kolonie in het park van het kasteel d'Oydonck 
te Bachte-Maria-Leerne, waar de eigenaar een bevolking van circa 25 paar handhaaft, 
door een bepaald aantal vogels jaarlijks af te schieten, (cf. Le Gerfaut; 3e Année, 1913, / 't 
Nos. 7 en 8; 10e Année, 1920, Fase. II; n e Année, 1921, Fase. I en 14e Année, 1924, 
Fase. I—II.) 

Er blijkt uit het bovenstaande wel duidelijk hoe zeer het Reiger-bestaan in onze landen 
afhankelijk is van de meer of minder goede gezindheid van den mensch. G. A. B. 

Ooievaars. — Den I4den Augustus, zag ik op tamelijk groote hoogte een 60- tot 70 tal 
ooievaars zweven. Door den kijker kon ik ze tot op grooton afstand volgen. Al zwevende 
verwijderden zich de dieren in Zuid-Oostelijke richting, 'k Ben tot mijn spijt nog niet in 
de gelegenheid geweest, te kunnen constateeren of de ooievaars, waarvan het nest even 
buiten het dorp zich bevindt, ook reeds zijn vertrokken. 

Gorrodijk. A. DUNANT. 

Uit het logboek van de Flevo. — Tegen 8 uur 's avonds (zomertijd! op 11 Augustus 1921. 
met zwakken oostelijkon wind ^ 3 K.M. ten westen van Urk naar het westen varende. 
werd on/.e boot gevolgd door honderden vlinders en libellen. De vlinders waren meest 
koolwitjes maar er waren ook veel citroentjes bij, een atalanta on nog een even groote 
zwart-met-witte vlinder, dat geen koolwitje was. Veel vlinders en libellen dreven rond 
in het water. Velen komen rusten op de boot; om half negen zaten elf libellen op het 
want van de voorste mast en eenige wisten zich vast te houden aan het zeil. Zij laten zich 
gemakkelijk grijpen. De moeste libellen hebben voor op elk van de vier vleugeltoppen 
een donker stipje, verder gele vleugelbases en veelal gele vlekken langs het middendeel 
van den voorkant der vleugels. Ook zijn er libellen mot blauwgrijs en zwart geringd lichaam, 
anderhalf maal zoo groot als do vorige. Er zijn ook langpootmuggen bij en veel kleine 
insecten, o.a. zeer kleine zwarte kevertjes. 

' De vlinders vliegen iets sneller dan de Flevo, die 9 K.M. per uur vaart, de libellen veel 
sneller. Het is moeilijk om te zien, of de zwerm ook soms een andere hoofdrichting heeft 
dan de vaartlijn van onze boot; ik krijg den indruk dat ze uit noordelijke richting komen. 
De bewolking (stratus) is zeer hoog en gebroken. 

Den volgenden morgen zitten in do plooien van het zeil nog verscheidene libellen. In 
het zonnetje gezet op de leuning van de sofa komen zo wat bij, maar later gaan ze toch 
dood. In den trein ten zuiden van Schagen passeeren we 's middags half vijf (13 Augustus) 
nog tienduizenden koolwitjes. 

Den Haag. J. TH. T H . 

Mijn Stottertjiftjaf. — Ik weet niet, of ik vroeger al eens verteld heb van dit beestje. 
Nu reeds drie jaren achtereen komt hier eon tjiftjaf broeden, die heel anders zingt dan andere 
tjiftjaffen. In mijn dagboek heet hij de stottertjiftjaf, maar ik heb er berouw van, dat ik 
hem dien naam heb gegeven, want hij zingt vaak heel mooi. Dat kon ik in 1922 goed nagaan, 
want toen heeft hij in mijn eigen tuin genesteld in een klein cedertje, waar kleofkruid over
heen gegroeid was. Wat er van 't broedsel is terechtgekomen, weet ik niet, want de vogel 
zat nog, toen ik met vacantie op reis ging. En dit is nu juist hot merkwaardige, hij broedt 
laat. Hoogstwaarschijnlijk komt hij ook laat aan, want nooit heb ik hot zoo karakteristieke 
liedje gehoord vóór 15 Mei. In het voorjaar letten wij altijd met zooveel belangstelling op 
den eersten ooievaar, de eerste zwaluw, den eersten nachtegaal. Onze trekwaarnemers 
mogen echter ook wol eens letten op de laatsten, die aankomen. Voor sommige vogelsoorten 
loopt dit aankomen wellicht af binnon een dag of tien, maar hot komt mij voor, dat er ook 
wel soorten zijn, die bij groote tusschonpoozen aankomen in afzonderlijke groepen en dan 
zou mijn stottertjiftjaf er zoo een zijn van een tweede of derde bezending. Ik hoop het vol
gend voorjaar hier nog eens op terug te komen. Wellicht heeft de een of ander van onze 
lezers over dit gewichtig trokvraae;stuk ook noe wel iots modo te doelen. 

J A C P. TH. 


