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Een merkwaardige bijzonderheid is nog, dat aan den zolder van het museumlokaal aan een koord 
een in vlieghouding met uitgespreide vlerken opgezette kiekendief hangt. Hoewel deze door den 
tocht van het steeds open tuimelraam voortdurend in draaiende en schommelende beweging is 
en zich op anderhalve Meter van het roodborstnest bevindt, heeft dit opgezet lijk blijkbaar op 
de vogeltjes niet den indruk gemaakt van een gevaarlijken roofvogel! Maar dan behoeven we 's win
ters ook geen met kippeveeren beprikten aardappel aan een touw slingerend voor onze bijen-
kasten op te hangen, om de koolmeezen-bijeneters bang te maken met dezen namaak-roofvogel! 

Op zekeren morgen vlogen vijf flinke jonge roodborstjes in het lokaal rond, die aldaar nog 
steeds door hun ouders gevoerd werden. Ze hadden meer moeite dan deze om den weg naar 
buiten te vinden door de eenige opening van het tuimelraam omhoog. Een opengezet beneden-
raam gaf hun spoedig de volledige vrijheid buiten. 

Doch daarmee was de roodborstinvasie in onze school nog niet afgeloopen. 
In een ander, den geheelen dag met leerlingen bevolkt lokaal staat tegen den wand een boeken

kast. Hierop was op een hoek een platte aarden pan geplaatst, waarin een aantal stekken van 
Tradescantia, die — voldoende uitgegroeid — langs de kast omlaag zullen gaan hangen als 
versiering van levend groen. Toen men nu op zekeren dag deze pan met stekjes water gaf, vloog 
er plotseling een roodborstje af. Bij nader onderzoek bleek op de aarde, tusschen de groene stekjes 
een allerliefst nestje te liggen. In den loop der eerste Juniweken werden hiern zeven eitjes gelegd 
en uitgebroed door het roodborstje, dat rustig met zijn werk doorging, terwijl de lessen gewoon 
in het lokaal gegeven werden en een tusschendeur, vlak bij het nest, soms meermalen per dag 
openging. 

Thans liggen er zeven donsjongen in het wiegje op onze boekenkast. We kunnen ze rustig 
bekijken door de pan met nest en al even van de kast te nemen. Voor, onder en na de lessen 
worden de diertjes gevoerd en grootgebracht door het door de ramen in- en uitvliegende ouder
paar; niet, alsof wij in onze school den roodborstjes wel gaarne gastvrijheid willen verleenen; 
maar veelmeer, alsof zij, baas in hun zelfgekozen huis, ons allen als welwillend gedulde gasten 
beschouwen. 

Hilversum, 19 Juni '31 CHR. H. J. RAAD 
Dir. Augustaschool te Hilversum 

De kleine Plevier. Misschien interesseert het u dat ik gisteren 19 Juli, 3 exempl. van 
Charadrius dubius caronicus Gm. de kleine plevier, heb waargenomen. De vogels bevonden 
zich op een drassig stuk onbebouwd land omgeven door heggen, bij Leende, ten Z. O. van 
Eindhoven. De kleur der pooten en het gemis van de witte band over de vleugels, die zoo op
valt bij de Bontbekplevier, gaven me volkomen zekerheid. 

Ik observeerde ze 19 Juli 3 keer, de eerste keer 's morgens waren ze aan het voedsel zoeken. 
's Middags vlak na een onweer weer ter plaatse hoorde ik ze druk fluiten, vooral bij het op
vliegen waren ze zeer luidruchtig. Toen ik 's avonds in gezelschap van de heeren P. Bouwe 
Jansen en Scholten nog eens ging kijken, troffen we ze op dezelfde plaats aan, weer druk flui
tend. Of er jongen bij waren, konden we niet vaststellen, zoodat deze waarneming niet bewijst, 
dat ze hier gebroed hebben. Het terrein bij Leende is er overigens bij uitstek geschikt voor: 
heuvelachtig, met kale zandplekken afgewisseld met pollen gras (o.a. veel Weingaertneria en 
Festuca) en weinig geloop van menschen, zoodat het zaak zal zijn volgend jaar eens uit te kijken. 

Eindhoven, 20 Juli '31. P. BRAKMAN 

In aansluiting op m'n bericht van 20 dezer betreffende Charadrius dubius, deel ik u nog mede, 
dat de vogels hier steeds nog in de buurt blijven. 21 Juli zag ik ze op een zandvlakte bij Leende 
(midden in het terrein dat ik genoemd heb als geschikte broedplaats) Dat de vogels daar zoo blij
ven doet m. i. het vermoeden dat ze er gebroed hebben sterker worden. De vogels rennen in 
razend tempo over het zand. 

Eindhoven, 25 Juli '31. P. BRAKMAN 
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