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buitgemaakt, zoodat we op een tofaal van 23 bonte kraaien, 6 kieviten en 1 grote bosduif 
komen. We hebben een gegrond vermoeden, dat hieraan ook nog enige konijnen moeten 
worden toegevoegd. 

Nu weten we hierdoor dat die havik er zeker een maand heeft gehuisd, 't Is in 't geheel 
niet onmogelik, dat hij er heeft overwinterd. Een andere kwestie is of dit bij eenmaal 
zal blijven. Zeer waarschijnlijk is hij al jarenlang hier omstreeks deze tijd geweest. Er 
werden al meerdere jaren van deze zelfde verenkransen gevonden, er huisde een paar 
jaar geleden in de naburige polders en duinweiden een roofvogel, die snel als de weerga 
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kwam en verdween, en de broedende kieviten van het nest greep. Eens werd met zeker
heid een havik gezien, die op kraaien jaagde. 

Het is dus vrij zeker, dat deze havik telkens in Maart een tijd bij dit duinbosje blijft 
hangen. We verwachten hem dus het volgend jaar weer en daarom is 't beter, de plaats 
niet nauwkeurig aan te geven. Er zou misbruik van gemaakt kunnen worden; wat overigens 
gelukkig niet gemakkelik is door het onverwachte van het verschijnen en verdwijnen van 
deze geweldigste al onzer roofvogels 

Haviken zijn in ons land zeer zeldzaam geworden; als we vier broedparen bezitten, 
mogen we blij zijn. Ook op de trek wordt liij heel weinig gezien. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De Nederlandsche Jeugd bond voor Natuurstudie tien jaar. — Mijn zeer 

hartelijke gelukwenschen, vooral ook voor de jaren, die nog komen. Het verdriet 
mij dikwijls dat ons heerlijk Nederland, zoo ontzaglijk rijk aan planten, dieren 
en natuurgebeuren nog zoo weinig wordt gekend en gewaardeerd. In het bijzonder 
is het bedenkelijk, dat bij het groote publiek en vaak bij invloedrijke personen, 
een schrikwekkende onwetendheid en overschilligheid bestaat omtrent Nederlands 
natuur. Wat gaat hun de IJvogel aan, of de Groote Vuurvlinder of Scheuchzeria 
palustris? Als afzonderlijk wezen interesseeren die dieren of planten hen niet en 
nog minder beseffen zij hoe elk daarvan onmisbaar is in de schoone harmonie 
van het landschap, of beter van de groote verscheidenheid van landschappen, 
waarop ons land kan bogen. De groote schat van de vrije natuur ligt voor hen 
verborgen, onaangeroerd. 

Wanneer op hoog bevel eens alle musea in Nederland werden gesloten, de 
kunstschatten ontoegankelijk gemaakt, dan zou daar wel een geweldig protest 
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tegen rijzen. Men mocht er zich echter ook wel bezorgd over maken dat de 
natuurschatten ongebruikt liggen ten gevolge van onbekendheid. Weliswaar ram
melen sommigen onzer al lang met de sleutels, maar al de deuren zijn nog 
niet open. 

Nu is het heerlijk dat de N. J. N. poogt om reeds de aankomende jongelui 
in het bezit te stellen van hun heerlijk vaderland, want zoo vat ik het kampeeren 
op. Aan de kampen en aan de omgeving van de eigen woonplaats (al lijkt die 
nog zoo ongunstig gelegen) heb je de handen vol. Enkele speurders richten hun 
aandacht reeds op bijzondere groepen, maar het samenzijn in club of kamp is 
een uitmuntend voorbehoedmiddel tegen eenzijdigheid en ook de corvée's hebben 
hun waarde. 

De N. J. N. is jong en levend. Als levend organisme kan zij ook assimileeren; 
dat blijkt uit de aansluiting van de alleraardigste correspondentiegroep, waarvan 
ik de beste verwachtingen heb. 

Als ik aan de N. J. N. denk, dan zie ik het kamp in Zuid-Limburg in 1928. 
Ik mocht daar toen bij het kampvuur een paar woorden spreken ter herinnering 
aan mijn vriend E. Heimans, die voor u de schatkamer van Zuid-Limburg heeft 
geopend. Nog zie ik voor mij de kring van aandachtige gezichten in het schijnsel 
van de vuurgloed en nog de opgewekte groepjes met de montere leiders, die 
we volgende dagen ontmoetten in alle hoeken en gaten van het Geuldal, nog 
de afzonderlijke keienklopper, die een mooi profieltje te bewerken had gevonden 
boven Landraad. Dat Geuldal, moeten we daar ook een natuurmonument stichten? 

Voor u, N. J. N.? Gij zijt het wel waard. JAC. P. THIJSSE. 

Zwarte Specht. — Dr. Jac. P. Thijsse doet in de jongste uitgave van „De Levende 
Natuur" over de zwarte Specht eenige interessante mededeelingen over het zoetjes aan 
meer voortschrijden in Nederland van de zwarte Specht, die, zoo hij meldt; het centrum 
van Nederland reeds heeft bereikt. 

Voor twee jaar zag ik de zwarte Specht in „de Braak" het in het Noorden algemeen 
bekende bosch te Paterswolde in de nabijheid van de stad Groningen gelegen Ik zag 
het dier opwaarts tegen een boomstam geklemd, het was zeer schuw. 

Nooit had ik eerder in het Noorden een zwarte Specht gezien, wèl in Duitschland 
alwaar ik vóór den oorlog werkte. 

Niet dat Spechten zeldzaam zijn in ,.de Braak", doch dat zijn alle gekleurde die haast 
wel overal in Nederland voorkomen. Dat ik in „de Braak" voor twee jaar de zwarte 
Specht zag, was uiteinde Juli en, hoe ik ook keek, een tweede zag ik niet. 

De gedachte bij mij was ook dadelijk, dit exemplaar zal een zwerver zijn. Menschen 
die van vogels houden, letten maar eens goed op wanneer ze in een of ander bosch zijn, 
de zwarte Specht is nog een rukje grooter dan de bekende groene Specht De zwarte 
Specht schijnt zich in Duitschland uittebreiden zóó, dat allengs ook jongen naar ons 
land afzakken. 

Kon dit laatste ook maar gezegd worden van de Duitsche raven. De raaf waarvan 
Nederland nu verstoken is. 

Voorts zij nog iets zeldzaams vermeld, dat ik reeds twee voorjaren beb waargenomen 
namelijk: de bergkwikstaart is in het Noorden en wel bij het „Esserveld"; dit is een nieuw 
kerkhof van de stad Groningen, gelegen bij den Hondsrug waaromheen grachten met 
glooiende zandwallen. Het beestje, de gele bergkwikstaart (Motacilla melanope) houdt zich 
bij die glooiingen op en rent in snel tempo vlak langs de waterlijn; het houdt zich 
daar een veertien dagen op om dan weer voor goed te verdwijnen en telkens was het 
een o". Voor 5 jaar zag ik ook deze soort slechts éénmaal aan een der buiten vijvers 
van het Noorderplantsoen te Groningen. 

De gele bergkwikstaart is een iets grooter en rijziger vogel dan onze bijna overal in Neder
land bekende gele kwikstaart die in Nederland broedt (Budytus flavus) en ook nog even 




