
VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 221 

Daar komen plotseling, van uit het Noorden opdagend, een viertal vogels geruischloos 
aangewiekt. Boven ons gekomen, draaien ze om, komen lager en lager en nu zoo dichtbij 
dat we ze als Steenuiltjes kunnen herkennen. Geruimen tijd blijven de uiltjes boven ons 
hangen, half biddend, ons goed opnemend; tenslotte verdwijnen ze, koersend naar het 
Zuiden, evenwijdig aan het strand. Ik heb ze altijd voor trekkers gehouden, misschien 
wel leden van één familie. Hoe het zij, hun bevreemding over het ongewone geval in 
het water beneden hen, en hun pogingen dat te onderzoeken bleken duidelijk. 

En nu, in den afgeloopen zomer, had ik een andere aardige ontmoeting. In den vóór
avond was ik naar Drijver geweest en moest naar Amsterdam. Ik besloot de Slaperdijk 
af te rijden, even te stoppen bij het schilderachtige kerkje van Klaas van Kieten te 
Spaarnwoude en dan over den Upolderdijk via Halfweg naar Amsterdam te tuffen. Een 
actentasch had ik achter op de duo gebonden, maar daar ik, wijs geworden door onder
vinding, niet geheel gerust was, keek ik gedurig om of ik het ding nog niet verloren had. 
Bij Halfweg is die dijk erg bochtig en net een scherpen bocht door zie ik achter me van 
alle kanten grutto's, tureluurs en kieviten uit het hooiland opduiken en zich verzamelen 
op den kruin van den dijk, zich buitengewoon geagiteerd groepeerd om . . . . m'n acten
tasch. Het was een leven als een oordeel en voortdurend zag ik nog meerdere weide
vogels van uit de verte toesnellen. Ten slotte telde ik 18 tureluurs, 15 grutto's en 5 kie
viten. Het was alsof ze me toeriepen „hé baas, je verliest wat!" Alarmkreten slakend en 
opgewonden stapten ze rond de plek des onheils. Dat moest je kieken, dacht ik. Maar 
te drommel, je toestel zit in die actentasch en zal wel een flinken opstopper gekregen 
hebben. Toch probeeren. Ik m'n tasch gehaald, de vogels verdwenen in het hooiland ter 
weerszijden van den dijk. Toestel geïnspecteerd; matglas aan gruizelementen. De tasch 
weer neergelegd en een tijdje gewacht. Een enkele kievit blijft nog wat boven de plek 
alarmeerend rondzwoegen, maar de grutto's en de tureluurs blijven bij jongen of eieren 
en ten slotte is de rust weer geheel teruggekeerd. Wat anders bedacht. Terug gereden en 
op ongeveer dezelfde plaats den tasch laten vallen. En oogenblikkelijk kwamen van alle 
kanten m'n weidevogels weer opzetten, zelfs van naar schatting een 400 M. verder afge
legen weideperceelen kwamen grutto's en tureluurs. Een kiek er van te maken lukte echter 
niet. Ik geloof dat de belangstelling der vogels voornamelijk opgewekt werd door het 
bewegen der tasch tijdens het afvallen en dat ze de tasch, welke een ongewoon en vreemd 
object was op den dijk, eens van naderbij wilden beschouwen. Want toen ik de tasch 
kalm op de plaats neerlegde, kwam er nagenoeg geen enkele vogel op af. Ondertusschen 
had ik een aardig overzicht gekregen van den stand en de sterkte der weidevogels van 
dat stukje hooiland. JAN P. STRUBOS. 

Uit het Febr./Maartverslag van de Haagse Trekwaarnemers. — Parelduiker 26 Febr. 
5 op zee bij Kijkduin (Wal); Blauwe reiger 6 Febr. 2 op de broedplaats in Zorgvliet 
(Wal); 7 Febr. 12 in V-vorm naar N.O. (Wal); 12 Febr. 1 op de broedplaats in de Mui 
(Bou); Lepelaar 19 Febr. 2 naar N.O., Daal en Bergse Laan (Kooi, Lu, Tin, Weij); Eider-
eend 20 Febr. 16 Zuidpier Waterweg, w.o. 5 ad. cW (Kooi); Groote Zaagbek 19 Febr. 
100, de Haag (Mien); Nonnetje De hele maand 1 ï in de haven (Allen); Scholekster 
9 Febr. voor 't eerst 2 ad. Zuiderstrand (Tin); 9 Febr. 1 juv. met keelband(Tin);26Febr. 
1 juv. zonder keelband (Wal); Paarse strandlopei 12 Febr. 4 Noordpier waterweg (Kooi); 
19 Febr. 7 op pier bij Arendsduin en 2 op weiland bij Arensduin (Kooi, Lu, Tin, Wey); 
22 Febr. 3 Zuiderhavenhoofd Scheveningen (Mien); Kerkuil 20 Febr. 1 dood aangespoeld, 
de Beer (Kooi); Boomleeuwerik 21 Febr. zingend Meijendel (Kooi); 22 Febr. 1 zingend 
bij de Delftsche Watertoren, broedvogel (Wal); Veld/eeuwerik 4 Febr. zingend op de 

grond, Eierland (Bou); 6 Febr. zingend in de lucht, Eierland (Bou); 8 Febr. zingend, 
Scheveningen (Wey); Strandleeuwerik 12 Febr. 6 Sluiter (Bou) Sneeuwgors 30 -(- 40 
Slikken Eendracht (Bou); 20 Febr. 13 tussen de Strandleeuweriken, de Peer (Kooi); 
Geoorde juut 7 Maart 1 jong + stervend op Zuidpier Waterweg, gevangen (Kooi, Tin), 
25 Maart 2 + 2 cfo^ in prachtkleed op zee bij Arensduin (Wal); Lepelaar 7 en 27 Maart 
geen, de Beer (Beus, Kooi, Tin); 19 Maart 9 Waal en Brug (Bou); 27 Maart 3 Eierland 
(Bou); M/rfe zwaan25Maart3 naar N.O. Harstenhoekplein (Zi); Eidereend 30 Maart 2 bij 
golfbreker Zuiderstrand, 1 jong o" (Kooi); A/b/zne/f/e 13 Maart 9 in buitenhaven is er nog (Zi); 
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Waterrat 13 Maart 1 Rijswijk (Kooi); Goudplevier 1 Maart 30 + 50 Eierland, 2 Maart 3 idem, 
4 Mrt. idem, 5 Mrt. 20 idem 6 Maart 40 idem, S1 Maart 500 idem, 10 Maart 75 + 50 + 200 + 300 
idem, 12 Maart 1 1 + 4 0 Waal en Burg, 19 Maart 75 + 40 + 3 Lage Veld, 27 Maart 
700 Eierland, 29 Maart 50 + 500 idem, 31 Maart 1200 idem (Bou); 20 Maart 100 polder 
bij Monster (Wal); 7 en 27 Maart geen enkele, de Beer (Beus, Kooi, Tin); Scholekster 
25 Maart 1 beige-kleurig ex. (ad.) met keelband. Hoek van Holland (Wal): Kluut 1 Maart 
1, den Hoorn (Bou) 7 Maart geen, de Beer (Kooi, Tin) 18 Maart 2, Roggesloot (Bou) 
2 + 1 Slikken Eendracht (Bou); 27 Maart 16, de Beer (Beus, Tin); Paarse Strandloper 
4 Maart 26 Noordpier Hoek van Holland, 2 0 + 1 4 bij 's Gravenzande (Kooi); 25 Maart 
40 Terheyde (Wal 7 's Gravenzande (Zi); Kleine Strandloper 11 Maart 8 op Zuiderstrand 
(Wal); 25 Maart 1 tussen Steenlopers en paarse strandlopers Terheyde (Wal); Grutto 
19 Maart 3 aan 't Kil, Eierland (Bou); 24 Maart troep van 25 stuks. Polder Monster 
(Wal); 31 Maart veel paren tusschen Den Haag en Leiden (Tin); Kleine Mantelmeeuw 
27 Maart 1 intermedaire, de Beer (Beus, Tin); Velduil 25 Maart 1, de Muis (Bou); 
Kramsvogel 19 Maart 3 Eierland, heeft niet overwinterd op Texel (Bou); Koperwiek 
25 Maart 1, de Mui, heeft niet overwinterd op Texel (Bou); Tapuit 18 Maart 2 cfd' 
Jachtduin Monster (Wal); Roodborsttapuit 17 Maart 1 Watertoren (Zi); Tjijtjaj 18 Maart 
1 Ockenburg (Wal) 1 Rijksdorp (Wal); Boompieper 25 Maart 2, de Mui (Bou); Gele 
kwikstaart 31 Maart 1 Eierland (Bou). 

Het oudst bekende insect. — In het Verslag over het jaar 1926 van het Geologisch Bureau 
voor het Nederlandsche mijngebied te Heerlen vinden wij van M. P. Pruvosteen beschrijving 

,1 van een indruk van een insectenvleugel, door 
..•:. ^ ^ ^ > ^ E ^ - - ^ I ~ ^ ^ ^ r - ^ ^' Jong"1305 gevonden op een diepte van 

; ^ > — r J l I + r - - ^ 5 ^ S s ~ 3 ^ meter bij Gulpen. Uit de ligging blijkt, dat dit de 
'•..'.•... — - ^ - - - ^ / ^ ^ oudst bekende insecten vleugel is, terwijl de begeleidende 

' • • . . r ^ - ^ ^ ^ / ^ / / < ^ — ^ / fossielen er op wijzen, dal het arme dier in zee is 
' - ''/./£- verongelukt, zooals dat met zooveel insecten gebeurt. 

Pruvost heeft hem gedoopt Ampeliptera limburgica en 
gebracht tot de familie der Hapalopteridae, die wel tot 

de Perloidae worden gerekend. De vleugel ziet er primitief uit. Het mijnbouwkundig en 
geologisch onderzoek van Zuid-Limburg heeft hierdoor, als reeds zoo Tjikwijls, weer een 
onschatbare dienst bewezen aan de wetenschap der Palaeontologie. Een paar krasjes in 
een stukje steen. Je moet ze maar zien en begrijpen. T. 

Een geval van auto-chirurgie bij mijn papegaai (roodschouder-amazone) zal u wellicht 
interesseeren. 

Ongeveer in 1923 had de papegaai een gezwel aan den linkervleugel ter hoogte van 
het schoudergewricht, hetwelk uit de veeren kwam puilen. De verbinding scheen tamelijk 
los te zijn, zoodat de vogel het op een gegeven oogenblik zelf met den snavel geampu
teerd had. Hoewel eenigszins verzwakt door bloedverlies, was papje hiervan spoedig weer 
hersteld. Het gezwel was langwerpig van vorm (± 5 c.M. lang) en bestond uit een hoom-
achtige vettige massa, zoodat het zeker ontstaan zal zijn door abnormalen groei van 
stoffen, die bij de vorming van nieuwe veeren een rol spelen. Onder de veeren, maar 
nog hooger aan den schouder was enkel nog een klein knobbeltje te zien. Dit is weer 
uitgegroeid tot een nieuw gezwel (knobbelvormig). Eind April van dit jaar was het zoo 
groot geworden, dat de papegaai er last van kreeg. Het gezwel zat nu vaster, zoodat 
eenvoudig doorbijten onmogelijk was. Wederom ging hij echter met zijn snavel aan het 
werk en hakte er stukken uit. Nu werd het dier er echter ziek bij. Verloor dagelijks veel 
bloed. De iris zag bleekgeel. Darmfunctie gestoord. Geen eetlust. Bij opname van eenig 
voedsel braking. Dronk nu en dan water. Sliep veel. Nu en dan hakte hij echter met 
frisschen moed in de gemaakte wond, welke geheel gangraeneus geworden was. Wij 
dachten er hard overjhet dier maar af te laten maken. Na veertien dagen was er eenige 
verbetering te bespeuren. De eetlust kwam terug. De wond droogde geheel in, zoodat 
uiterlijk althans niets meer te zien is. De vogel is weer frölich und frisch, zoodat hij 
dikwijls weggezet moet worden vanwege het bekende geschreeuw. De papegaai is voor 


