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DE LEVENDE NATUUR.

Maaginhoud van Steenuil en Sperwer. — In de maag van een op 5 Maart 1928 verongelukte steenuil $ vond ik 11 rupsen van de Huismoeder of Hooivlinder (Agrotis
Pronuba) benevens 1 Duizendpoot.
Op 10 Maart j.I. ontving ik Sperwer o", die zich bij de vervolging van een Musch
tegen het glas van een broeikas had doodgevlogen. Krop en maag bevatten vogelresten
o.a. 2 paar pooten, 1 ondersnavel, 2 hartjes, 2 magen en een oog. Na een zeer nauwkeurig
onderzoek bleken dit resten te zijn van een Musch (Passer domesticus) en een Winterkoninkje.

G. A. L. BISSELINO.

Een Kraai op de Vlindervangst. — Toen ik de bewegingen van een Zwarte Kraai
op een weiland door den kijker volgde, zag ik hoe hij bij nadering van een Koolwitje
(Pieris Brassicae) deze trachtte te grijpen. De vlinder ontsprong den dans en fladderde
voorbij, maar werd door de snel stappende Kraai achtervolgd en gegrepen. Dit hapje was
blijkbaar voor de jongen bestemd, want hij vloog er mede weg.
Ook dit jaar vond ik weer eenige Kievitseieren en Gruttoeieren, die kennelijk door een
dezer zwarte roovers waren leeg gegeten.
G. B.
Een kievitsnest met 5 eieren. — Hierbij zend ik UEd. een foto van een kievitsnest
met vijf eieren. Het komt niet vaak voor, maar met dit nest is 't toch nog iets bijzonders
ook, zooals blijkt uit het volgende:
Ongeveer 4 weken geleden zat een
kievit op een akker te broeden. (Deze
kievit was zeer tam zij liet mij steeds
naderen tot een afstand van ongeveer
16 Meter.)
Een week later moest de akker geploegd worden en nu werd 't voor
de kievit een critieke toestand. Het
nest moest nu uit den weg. Eerst wat
naar den kant en dan maar over 't
kleine slootje. Het ging goed, de kievit zat er op en toen wij den kant
moesten ploegen heb ik 't nest over 't
slootje gelegd en nu afgewacht.
Dit was zeker te veel verlangd de kievit scharrelde wat rond in de nabijheid,
doch broeden kwam niets meer van.
Nadat de akker geploegd was, het nest
Het kievitsnest met vijf eieren.
weeropzijnoorspronkelijkeplaatsteruggebracht, maar alles te vergeefs.
Eenige dagen later kwam ik nog eens langs het nest en bezag het nog eens met
een spijtig gevoel. Om eens te kijken hoe lang de eieren bebroed waren, klopte ik er
één stuk en wierp 't weg.
Het nest bleef liggen met drie eieren In 't laatst van deze week kwamen wij werken
in de nabijheid en zagen een kievit wegvliegen van 't oude nest en zagen nu vijf eieren
in plaats van drie. (Deze kievit is zeer schuw). Vermoedelijk is het dus niet de eerste
kievit die na een onderbreking teruggekomen is. Nu is de vraag: „Zou één kiewit ooit
meer dan vier eieren leggen ?"
Het is n.m. al eens meer voorgekomen dat hier in de buurt vijf kievitseieren in één
nest lagen welke ook niet door dezelfde vogel gelegd waren.
J. WILDEBOER.
Moerasschildpad. — In aansluiting bij mededeelingen omtrent het voorkomen van de
moerasschildpad in de omgeving van Druten, blijkens uw blad van 1 Febr. 1928, deelt
ondergeteekende mee, dat ook in de Hoogeveensche vaart een moerasschildpad gevangen
werd. Het wordt zeer waarschijnlijk geacht, dat dit exemplaar in deze omgeving ontsnapt
zou kunnen zijn.
Hoogeveen.
L. v. D. ZWEEP.

