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van ro—16 Augustus werd er nog eens een „ouderwetsch" troepje opgemerkt boven 
Dokkum, tellende 21 stuks terwijl toen nog 2 ouden en 4 volwassen jongen op het nest, 
midden in 't stadje op den schoorsteen van een burgerhuis, aanwezig waren. Dezelfde week 
telde men op een weiland onder Tietjerk een troep van 19 die in den middag zelfs tot 32 
stuks aangroeide. Zoo iets geeft weer wat hoop in 't donkere ooievaarsvooruitzicht. 

Ten slotte heb ik opgemerkt, dat in onze streken de gierzwaluw dit jaar zeer vroeg 
afgereisd is. Dinsdag 19 Aug. zag ik de laatste twee, gewoonlijk merk ik na een hiaat van 
een paar weken in 't laatst van Augustus, begin September nog wat achterblijvers of wel
licht doortrekkers uit Noorderlijker streken, 'k Zal er dit jaar eens scherp op letten. 

Leeuwarden. D. TOORNSTRA. 

Een voorpost van de Kluit. 

De Kluit op Rozenburg. — Wat 
zegt U wel van de Kluit op bijgaande 
kiek, die zijn nest midden op een oude 
regenjas geeft gemaakt. Ik vond dit 
nest zoo op de Beer (Rozenburg). De 
H. W. lijn is door de schelpen aange
geven; tusschen de schelpen lagen op 
i 40 M. afstand diverse kluitennes
ten. Het hier afgebeelde nest ligt dus 
meer zeewaarts, als het ware op een 
eilandje. 

's Gravenhage. 
J. H. CARRIÈRE. 

Ooievaar-Onderzoek. — In antwoord 
op den oproep van H. van Dijken en 
J. de Jonge in 't Juni-nummer van De 
Levende Natuur, kan ik berichten, 
dat vlak bij Huize Ampsen (gem. 

Laren bij Lochem) zich 'n ooievaarshorst bevindt, hoog in 'n eikeboom. Het nest rust 
ook hier weer op 'n kunstmatigen ondergrond; n.1. een ronden houten bak, voorzoover 
ik tenminste van den grond af zien kon. Volgens de boeren in den omtrek is 't bewoond door 
een paar met 1 0 / 2 jongen. Verder weet ik geen bijzonderheden van deze ooievaarsfamilie 
te vermelden. 

Zaandam. J. WESTENBERG. 

Zwarte Specht en Kouwtjes. — Op 17 Mei zag ik dicht bij Arnhem een Zwarte Specht. 
Op een boschweg fietsend hoorde ik een geroffel, een echt spechtengcluid, komende van 
een grooten dooden denneboom, die hoog boven het eikenhakhout uitstak. Met den kijker 
herkende ik den vogel als een Zwarte Specht. Het gelukte mij hem tot op een Meter of 
twintig te naderen. In een spiraal wipte de groote zwarte vogel met korte sprongetjes om 
den boom naar boven. Eensklaps kreeg hij me in de gaten. Versteend bleef hij me een 
oogenblik aanstaren en vloog daarna met een schreeuw weg. 

Iets anders: dit voorjaar kreeg ik een jonge Kauw van omstreeks twee weken oud, die. 
ik nog heelemaal moest verzorgen. Toen ik hem zoowat drie weken had, kreeg ik er twee 
andere kauwtjes bij, ongeveer een weck jonger dan de eerste. Ik zette ze dadelijk bij elkaar. 
De twee nieuwelingen gingen nu met open bekken voor de andere staan schreeuwen en 
met de vleugels slaan en zagen hun oudere soortgenoot zeker voor een van hun ouders 
aan. Mijn eerste kraai stond eerst stomverbaasd, maar toen pikte hij iets van den grond en 
gaf het aan een van de schreeuwers. 

Het duurde niet lang, of hij werkte den heelen dag om zijn pleegkinderen „den bek te 
stoppen". Hij gaf altijd maar heel weinig tegelijk. Soms gaf hij ze echter ook wel in letter
lijken zin steenen voor brood, vooral als hij een beetje ver van zijn etensbak af was. 

's Avonds zorgde hij er bovendien voor, dat de beide jongelui in hun nachthok gingen. 
Als het begon te schemeren en zijn pupillen maakten nog geen aanstalten om naar bed 




