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beurt, maar op verzoek laten zij het raam met de merels met rust. In den nacht van 21 op 22 
April wist een der ziekenhuiskatten vanaf de straat over den meer dan manshoogen muur, waar
boven nog ijzergaasafsluiting, heen te komen. Groot nachtelijk kabaal. Door een der verpleeg
sters wordt de kat uit den tuin gehaald. Den volgenden ochtend bleek de aanval afgeslagen, 
wel waren de takken verbogen, zoodat het nest geheel scheef lag, maar de eieren waren er alle 
vijf nog in blijven hangen. Het wijfje blijft trouw broeden, ook in die scheeve positie. Als zij 
even van het nest is wordt dit voorzichtig recht gezet, wat gelukkig geen storing gaf. De kat 
wordt eiken nacht opgesloten. 

29 April de markiezen moeten voor de ramen worden aangebracht, ook deze storing komt 
het merelpaar te boven. 

29 April, nu zijn het de loodgieters, die met hun ladders in 't tuintje komen, daar de goot hoog 
boven de plaats waar de lijster broedt, geheel vernieuwd moet worden. De lijster blijft zoodoende 
vier en nog weer eens vijf uur van het nest. De loodgieters hebben hun hielen niet gelicht, of de 
lijster zit weer te broeden. 30 April, ook deze dag is er door de loodgieters telkens onderbreking 
van het broeden. De tuinman die zou komen om het tuintje op te knappen wordt weggehouden. 

1 Mei, het wijfje zit weer goed vast op de eieren, niettegenstaande weer een andere kat in het 
tuintje heeft weten binnen te dringen. Het broeden gaat door. 

4 Mei, 's ochtends zeer vroeg verlaat het wijfje het nest. 't Mannetje komt nu op het nest, 
pikt de eieren en haalt successievelijk uit elk ei een dood jong, dat hij telkens hoog wegvliegend 
wegbrengt. Dat gebeurde met tusschenpoozen van 10 è 15 minuten. Daarna kwam hij nog eens 
op het nest, pikte alle achtergebleven eierschalen fijn en at ze op, om daarna voor goed te ver
dwijnen. Het nestje ziet er nu slordig uit. 

Het mannetje bracht het wijfje tijdens het broeden nooit voer, zat nooit op de eieren, kwam 
veel onder het nest zingen of wel vlak er bij. 

Dat het negatief resultaat van het volhardend merelpaar groot verdriet gaf aan patiënte en 
verplegend personeel laat zich begrijpen. Ik heb hen getroost met het vermoeden uit te spreken, 
dat het paar nog wel een tweede broedpoging zal wagen, we hopen dan op een rustiger plaats. 

4 Mei 1936, Amsterdam. D. Mc. G. 

Vroege Wielewaal. Hierbij deel ik U mede, dat ik op 15 April een wielewaal heb waarge
nomen aan het Overijsels kanaal bij de zgn. Zandbelterbrug. Daar dit toch ongeveer een maand 
vroeger is dan gewoonlijk, leek het me wel de moeite waard Ü dit even te melden om het eventueel 
in „De Levende Natuur" te vermelden. 

Ik meld het U nu pas, omdat ik eerst nog twijfelde of het een wielewaal was. Maar nu heb 
ik hem gisterenmiddag weer waargenomen. 

Deventer, 1 Mei '36. J. v. o. WALLE. 

De gure April. De verwachting, dat de zoo warme en prettig vochtige laatste Maartweek 
ons meldenswaardige lentebespoediging zou bezorgen is ten deele te niet gedaan door de rem
mende werking van de koude April. Toch kon ik een enkel geval boeken. De Pinksterbloemen 
profiteerden nog net van die warme Maart en de Look zonder Look nog niet, zoodat die eerste 
in 't begin van April stond te bloeien terwijl de andere eerst in bloei kwam tegen het einde van 
de maand. Anders bloeien ze vrijwel tegelijk. Zoo ontstond er ook groot tijdsverschil tusschen 
lelietjes van dalen in een beschutte hoek en andere op een killer plekje; de eerste vertoonden al 
bloemtrossen en uitgespreid blad, terwijl de andere pas uit de pieken kwamen op 20 April. 
Op 1 Mei was overal de toestand tamelijk gemiddeld. J A C P. T H . 
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