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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 
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te gaan, dan zat hij hen net zoolang achterna, tot ze ten einde raad hun hok binnen wipten, 
waarna hij onmiddellijk volgde. 

Utrecht , Gem. H.B.S. 5 j . c S. H. VISSER. 

Roofvogels. — 'k Moest op dezen eersten zonnigen Septemberdag even een paar bood
schappen in Eibergen gaan doen. En zie, daar cirkelden boven 't rustige dorpje twaalf 
roofvogels rond, statig en vrij hoog. Langzaam zakten ze naar ' t oosten af. Jammer ge
noeg, had ik m 'n kijker niet meegenomen, maar èn door de grootte, èn door den vorm 
èn doordat ik van enkelen de lichte onderzijde met zwarte vlekken of strepen kon waar
nemen, heb ik ze voor buizerds gehouden. Nog nooit had ik zooveel roofvogels bijeen 
gezien en genoot van het schouwspel. 

Rekken, 6-9 '24. G. C. T I E C K E N , H. d. S. 

De duur van den trek. — Hoewel ik geen expert ben op het gebied van kennis van de 
kleinere vogelsoorten, heb ik hicr op de Veluwe aan de Zuiderzee reeds jaren lang gelet 
op het trekken, ook op het aankomen der vogels. Van Spreeuwen heb ik genoteerd trekdagen 
Noordwaarts vanaf 1 Januar i tot in Maart: van Leeuwerikken vanaf 14 Januar i tot half 
Februari; van Kraaien vanaf 12 Januar i tot in Maart, Bonte Kraaien nog later. Tusschen 
den eersten en den laatsten t rekdag (deze ui tdrukking slaat natuurlijk alleen op mijne 
gebrekkige notities! ligt dus bij mij een betrekkelijk lang tijdverloop. Ik heb altijd gemeend 
dat de gesteldheid van het weder, het eenige trekmotief is, maar ik geef natuurlijk mijne 
meening gaarne voor beter. 

Een en ander ter beantwoording van uw vraag „letten H.H. trekwaarnemers wel eens 
op de laatst aankomende?" 

Ermelo, 14 Sept. '24. G. H. VAN W A V E R E N . 

Nog eens: de Harkwesp. — Omtrent de Verspreiding van Bembex rostrata in ons land, 
kan ik het volgende vertellen: 

Voor 't eerst maakte ik kennis met dezen prachtigen roover, gedurende de tweede 
helft van Juli 1921, in het Lutterzand bij Denekamp. De dieren broedden daar in een 
kolonie van c a . 15 a 20 nesten, misschien op een andere plek nog wel meer; niettegen
staande hun wilde bewegelijkheid lieten ze mij, vlak voor de aardige plat te koepeltjes, 
rustig toekijken naar hunne ijverige graalbewegingen. Miltogrammen heb ik toen niet 
gezien, doch wèl een zeer groote bruin-zwarte vlieg, getooid met helder oranje-gele dwars-
banden, welke de Bembex'en achtervolgde. De grootste moeite deed ik zoo'n beest te 
pakken te krijgen, doch 't is me helaas niet gelukt. Zij vloog op de manier van een Asilus, 
maar kwam niet in een andere houding als de gevolgde vliegrichting op den grond terecht. 
— Een paar weken daarna zag ik de harkwespen in slechts weinige exemplaren terug in 
Noord Brabant, midden in de z.g. „Drunensche duinen"; een woest en onherbergzaam 
zandig terrein. 

In het voorjaar van 1922 vond ik Bembex weer, nu in groot aantal, op bloeiende wilge-
roosies {Ep. angustifolium), dicht aan de grens bij Belfeld (Limburg); dit waren nog ui t 
sluitend honingzoekende dV- In hetzelfde jaar zag ik, in gezelschap van F. Koster, weer 
een kleine kolonie (hoogstens 7 a 10 nesten) in het zandige gebied ten Z. van Ommen. 

Sindsdien bezocht ik deze plaatsen niet meer, doch in den voorzomer van dit jaar zag 
ik de harkwespen ook in de omgeving van Winterswijk hun nestholen graven en wel in 
den leem-achtigen grond bij de steenbakkerij „de Vlijt". Tenslotte ving ik nog een 9 in 
Limburg bij Reuver, op 30 Juni . 

Zonder twijfel is Bembex, althans in het Oosten en Zuiden des lands dus nog lang niet 
verdwenen! 

Amsterdam, 9 Sept. '24. M. A. LIEFTINCK. 

Drosera obovata. — De in ons land tot nu toe zeer zeldzame en genetisch belangrijke 
bastaard: Dr. anglica x Dr. rotundifolia (Dr. obovata), vond ik onlangs, hoewel nog zeer 
schaarsch, op de terreinen van de boschwachterij Dwingelo (Staatsboschbedrijf). Door den 
heer H. B. Hoogenraad uit Deventer was ik aangespoord er naar te gaan zoeken, omdat de 




