
VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN sa sa sa S3 319 

broedend werd waargenomen in de kolonie Westermient op Texel. Dat onze Zilvermeeuw 
een echte „standvogel" is blijkt wel uit de omstandigheid dat al de vermelde dieren met slechts 
1 uitzondering (66 114. Antwerpen) binnen onze grenzen om het leven zijn gekomen, ook 
die in den winter. 

De Aalscholvers van Lekkerkerk vertoonden weer hetzelfde beeld van vroeger jaren: een 
trekstrook van Holland langs Charente, Loire, Gironde, Rhóne naar Tunis, maar ook heel 
wat overwinteraars in ons land. 

Een van onze Ooievaars bracht het tot Rhodesië, sommigen reisden langs de Atlantische 
kust, andere over Italië, nog andere over de Balkan. 

Wintertaüngen werden in groot aantal geringd in de eendekooien van Piaam en Naarder-
meer, natuurlijk in den vangtijd. Het bleek dat zij hun herfsttrek voortzetten tot in Zuid-Frank
rijk en langs de westelijke kusten van Engeland en Ierland. De broedplaatsen van onze be
zoekers blijken te liggen in het Oostzeegebied en tot diep in Rusland toe. 

In de strenge winterweken van de 2de helft van December '38 bleven de kieviten niet hier, 
maar trokken door, niet alleen als naar gewoonte voornamelijk naar Engeland en Ierland, maar 
ook naar Zuid Frankrijk en Portugal, zich vertoonende op plaatsen „waar in lange jaren geen 
kievitentrek was gezien". Zoo ook Scholekster en Tureluur. 

De Groote Sterns leeren we weer als geweldige reizigers kennen; ze brachten het ditmaal 
tot de Goudkust. 

Gierzwaluw A 32725, die 1 Juli 1936 in Ermeloo als nestjong was geringd werd 4 Mei 1938 
broedend aangetroffen in hetzelfde nest, waar hij het levenslicht voor 't eerst had aanschouwd. 
Dergelijke trouw aan het nest en erfenishandelingen zijn vroeger door ringproeven ook al 
aangetoond voor huiszwaluwen en boerenzwaluwen. 

Zanglijster D 1983 werd 23-3^38 dood gevonden te Elsloo „door bespuiting van vrucht-
boomen op het nest gedood". Een geval voor onze studies betreffende Insectenbestrijding en 
vogelstand. 

Natuurlijk gewaagt het verslag ook van de groote sterfte onder de spreeuwen, zoowel in 
ons land zelf, als in Engeland, Ierland en Frankrijk. 

Niet alleen veel spreeuwen maar ook andere vogels werden voor de wetenschap aangebracht 
door katten. Omtrent het herfstbezoek der spreeuwen aan hun zomerbroedplaatsen geeft dit 
verslag geen gegevens. Dit verschijnsel vereischt een afzonderlijke ring-techniek. Dat zal wel 
in orde komen, want het ringen van vogels is al lang niet meer het naïeve aardigheidje van 
vroeger, maar wordt al meer en meer bedreven met overleg en met bepaalde doelstelling. 

JAC P. THIJSSE. 

Groote Bonte Specht. Mijn trommelaar van 23 October heb ik in de ditmaal wel degelijk 
„trieste" November niet gehoord, maar toen 16 December met invallende vorst de zon ook weer 
scheen, zat hij boven in de populier te roffelen, dat het een aard had. Toen het den 20ste ging 
dooien, liet hij zich ook flink hooren, maar dat was toch waarschijnlijk niet om die dooi, want 
den 21ste bij prachtige zonsopgang en 40C vorst gaf hij nog eens weer een extra mooi concert. 

Hij is nu voor „zang en dergelijke uitingen" genoteerd voor alle maanden van het jaar, met 
een minimum voor Juli en Augustus. Ga maar eens na of dat uitkomt. 

Bloemtndaal, 21 Dec. '39. JAC P. THIJSSE. 

Achteruitgang van onzen Vogelstand. Op de zomervergadering van de Nederlandsche 
Ornithologische Vereeniging, wezen verschillende leden op de reeds sedert vele jaren gecon
stateerde vermindering van het aantal Nachtegalen in ons land, terwijl deze soort aan den duin-
kant eer toe- dan afneemt. Vergeleken bij een 25 jaar geleden, is ook een afname bij een aantal 
andere vogelsoorten, zooals de Boerenzwaluwen, de Grauwe Klauwier en de Gekraagde Rood-
staart in verschillende deelen van ons land te constateeren. 

Dit is zoo terloops op die vergadering gezegd, maar het wordt nu wel eens tijd, dat wij in 
dezen gaan preciseeren. 

Natuurlijk is er een geweldige wijziging in onze vogelbevolking tengevolge van het veranderd 
„gebruik" van onzen bodem: woningbouw, aanleg van havens en verkeersmiddelen, inpoldering 
en boven al ontginning van woeste gronden en regularisatie van rivieren en beken. 

Daar staat dan weer tegenover het ontstaan van een vogelbevolking op de nieuwe gronden 
(Wieringer Meer), goede verzorging van de „groene plekken" in de uitbreidingsplannen en 
streekplannen en doelmatig, goed georganiseerd werk van de verschillende (en gelukkig vele) 
lichamen voor natuurbescherming. En bovenal de goede gezindheid van ons heele volk. 

Ten slotte nog de onberekenbare factor „Natuur", die zonder naspeurlijke oorzaak dieren
soorten en plantensoorten bevoorrecht of vernietigt. 

Deze derde factor hebben wij niet in onze macht, maar de beide andere wel. Spreken wij af, 
dat wij het niet zullen laten bij die vluchtige opmerking in een zomervergadering, maar eens 


