
222 DE LEVENDE NATUUR. 

Albino Kwikstaart. — In de afgeloopen week (Woensdag 10 October j.l.) bezig 
zijnde met het ploegen van roggeland ontdekte ik tusschen een troepje Witte Kwik
staartjes (Motacilla alba) een ^neeuwwif' exemplaar. Daar ik als eenvoudig boer over te 
weinig literatuur beschik, kan ik niet nagaan of van genoemde soort reeds eerder albino s 
zijn waargenomen. Van vergissing kan in dezen geen sprake zijn want ik had meer dan 
een uur gelegenheid het diertje waar te nemen Alle bewegingen, zooals het wippen met 
den staart het vliegen in zigzaglijn en ook het stemgeluid beantwoorde volkomen aan 
een kwikstaart Het bewuste exemplaar had volkomen de .natuurlijke grootte' en voor-
zoover ik zien kon en dat was dikwijls op 2 M afstand geen enkel zwart veertje en 
roode pooien. Het beestje was zoo in het oogloopend, dat het ook anderen met-vogel-
liefhebbers direct opviel. „ , r. ,„ 

Aalten, Lintelo 47 C- J- DOORNINK. 

Aschgrauwe Kiekendief. - Midden Juni van dit jaar vond een der Red-Brothers, na 
eindeloos zoeken een nest met vijf jonge aschgrauwe Kiekendieven in de duinen. Het is 
beter de juiste vindplaats te verzwijgen; alleen mag ik wel vertel en, dat het in de duinen 
was ten zuiden van h?t Noordzee-kanaal en ten Noorden van de Wassenaarsche slag. Dat 
de soort daar ter plaatse broedde, wisten we al jaren en heel wat dagen hee dat roof-

vogelpaar ons bezig gehouden. Elk jaar weer 
opnieuw deden we pogingen hun nest te 
vinden, maar altijd weer tevergeefs. Er waren 
dagen, dat we zelfs geen aschgrauwe zagen 
en wat of we ook probeerden, de vogels 
waren ons te slim af. Het terrein is zeer 
uitgestrekt en omdat we de vogels nu eens 
in het Noqrden zagen jagen, dan weer in 
de buurt van het „Barre Zuiden" het „Zuid-
poolbekken" zooals de Red-Brothers dat 
zoo gaarne betitelden en overal met goede 
en geschikte nestgelegenheid bleef het zoo 
voor den voet zoeken eigenlijk een onbe
gonnen werk. Geen enkele maal in al die 
voorjaren na het Trekstation Noordwijk aan 
Zee hadden we het geluk de broedende 
vogel op te stooten. Dit jaar bleek ook wel 
dat het broedend g zeer vast zat, want 
toen het nest gevonden werd, ging de vogel 
pas op toen de gelukkige vinder bijna op 
de vogel trapte. Het nest lag in een duindal 
in een zeer dichte en uitgestrekte liguster
wildernis. Een der jongen bleek op een 
dag spoorloos verdwenen te zijn, maar de 
andere vier groeiden voorspoedig op. We 
hebben ze geringd en gefotografeerd, midden 
Juli zijn ze uitgevlogen. 

Op denzelfden dag dat dit pygargus-nest 
gevonden werd, vond Frans Rooijmans uit 
den Haag nog een tweetal nesten van deze 
soort, één uur gaans van het Red-Brother 
nest. Het eene bevatte vier eieren en het 
andere, hetwelk nauwelijks 100 M. verder 
lag, vier jongen. Jammer genoeg werden 

de eieren geroofd, maar de vier jongen zijn naar alle waarschijnlijkheid goed uitgevlogen. 
In Juni werd ook nog een nest gevonden in de duinen tusschen Noordzee-kanaal en 

Egmond. Ik heb alle hoop, dat ook deze jongen goed terecht zijn gekomen. 
Bentveld, Aug. '28. J A N P - STRUBOS, 

Jonge aschgrauwe kiekendief bijna vliegvlug. 
11 Juli 1928. Foto J. STRUBOS. 


