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Dat de mierenleeuw zich pas in de laatste jaren naar het Noorden heeft uitgebreid, lijkt mij 
heel goed mogelijk, in ieder geval zal ik eens opletten, of de soort zich hier ook gaat uitbreiden. 

Wat de meikever betreft, die is in de omstreken van Roden wel algemeen, maar nergens 
talrijk. Ik ken hier alleen de gewone {Melolontha vulgaris). 

Groningen. H. H. EVENHUIS. 

De B o o m h o m m e l (Bombus hypnorum). De Heer P. Haverhorst, Breda, schreef in De 
Levende Natuur Jg. 28 van Dec. 1923 een interessant artikel over Bombus hypnorum, de 
boomhommel en haar nest. 

Schmiedeknecht citeert deze soort uit Thüringen in 1873 als tamelijk talrijk, dan was er 8 jaar 
lang geen enkel meer te zien. In 1880 plots in groot getal, in 1881—'83 weer opnieuw verdwenen. 

Friese citeert ze uit Mecklenburg in 1905 als daar onbekend, in 1906 talrijk, in 1908 de tal
rijkste hommelsoort in Schwerin. 

Het zal wellicht den Heer P. Haverhorst en anderen ook genoegen doen, mijn wedervaren 
met B. hypnorum te vernemen: verleden jaar ving ik 3 B. hypn. 9? op vroege Salix, meeldraad-
katjes, en nu dit jaar 1 enkele, tot hiertoe. Met de scherpe koude op 29 Maart 1940 te 2 uur 
's middags lag ze op den grond, ze was te 2 uur, in volle zon, van de Sa/ix-katjes op den grond 
gevallen, van de hevige koude. Ik was op den grond naar versteven hommels aan 't zoeken 
onder een overrijken struik Salix, plots, vlak voor mij, op het dorre bladertapijt, hoorde ik er 
een ronken! 't Was 'n B. hypnorum, die zoo geweldig gonsde, uit angst, omdat zij bij mijn 
naderen, niettegenstaande hare wanhopig geweldige pogingen, niet op kon van de koude! 

Lubbeek bij Leuven, België. Jos. H. BOLS. 

Buizerd en Wulpen. Een dezer dagen bevond ik mij in de omgeving van het Natuurmonu
ment: „Het Soesterveen". Toen ik dicht bij het terrein kwam, werd mijn aandacht getrokken 
door enkele Wulpen, die uit hun veen opvlogen onder het uitstooten van angst-geroep. De 
veroorzaker van deze onrust werd onmiddeUijk zichtbaar: een Ruigpootbuizerd. Den geheelen 
winter had ik hem boven Soest waargenomen. Een paar keer zag ik hem dicht bij de spoorweg
halte: „Soest Zuid" in den aanval op Roeken. Een andere maal zaten er twee op een sneeuwbult 
vlak bij de spoorbaan Utrecht—Baarn. 

Nu bleef hij kringend zeilen boven z'n jachtgebied. Plotseling schoot hij naar beneden; 
onmiddellijk was de lucht vervuld van het ontstelde roepen der Kieviten; was zijn aanval op 
hun nesten gemunt geweest? 

Weer steeg de Buizerd op en zeilde telkens wendend verder. Dit duurde ongeveer een kwartier, 
toen begon hij langzaam te dalen en vond rust op een paal. 

Het duurde niet lang of de vlucht begon opnieuw; evenals te voren zeilde hij in groote bochten, 
dan opeens een heftige wending en hij stootte op een vlucht Kraaien, die angstig uit elkaar 
stoven. 

Een Ooievaar, die in een sloot stond te visschen sloeg de machtige wieken uit en verdween 
over de boomen. Nog enkele oogenblikken bleef de prachtig glanzende roover in de lucht, toen 
viel hij tusschen de heesters in. Even vertoonde het wijfje zich, maar zij verdween spoedig 
weer in de rust van het beschermde gebied. 

Soest, April 1940. JOH. ISINGS. 

Vogelobservaties in de omgeving van Zeist. Deze winter nam ik in het Zeister Bos een 
4-tal goudvinken waar, toen de sneeuw daar op 27 Januari 1940 hoog lag. Diezelfde dag vloog 
een groot aantal wilde ganzen over. Buizerden zag ik meermalen hoog in de lucht rondcirkelen 
boven de weilanden van het lage gedeelte van het Zeister grondgebied. Ook het torenvalkje 
komt hier voor. In de hoge bomen van de Slottuin zijn talrijke reigers weergekeerd. Op 16 April 
d.a.v. zag ik in een weiland vlak bij Bunnik een bonte kraai, een tureluurtje, een grutto en 
een kievit. Tijdens de hevige koude herbergde Zeist enige ongewone lijstersoorten: koperwiek(?)> 
kramsvogel(?), beflijster(?). Onder de vele eenden in open water bevonden zich steevast twee 
meerkoeten. Tjiftjaffen zijn in groten getale aangekomen. In mijn tuin vertoonde zich de kleine 
bonte specht. In mijn nestkastje huizen pimpelmezen. De roodborst kwam met merels en 
mezen geregeld op het wintervoer. Vele witte kwikstaarten sloegen hier weer hun tenten op. 

Zeist. G. J. UITMAN. 

Vogeltrek op Texel. Op 30 April 1940, bij een bezoek aan Texel, zag ik in een tuin aan de 
Warmoesstraat te Den Burg een draaihais, die zich op of vlak bij den grond ophield en later 
in een boom ging zitten. De soort broedt op Texel niet, zoodat ongetwijfeld van een doortrekker 
sprake is. Trouwens, in de laatste dagen van April en in de eerste van Mei worden draaihalzen 
op den voorjaarstrek meermalen waargenomen, ook bij vuurtorens. 

In den middag van dien zelfden dag vond er over het lage gebied bij Dijkmanshuizen een 
drukke trek plaats van rosse grutto's, waarvan er verschillende het zomerkleed droegen. Deze 
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vogels vlogen, betrekkelijk laag, in troepjes van twintig tot vijftig stuks en zonder uitzondering 
in Noord-Oostelijke richting. J. DRIJVER. 

Houtduiven en Merels. In de Mei-aflevering van dit tijdschrift lees ik op pag. 32, dat 
houtduiven zaden van hulst eten. In Februari, toen alles met een dikke sneeuwlaag bedekt was, 
waren vele houtduiven bezig in de wilde Viburnum Opulus, die vol bessen zaten. De grote 
vogels fladderden tussen de takken en hielden zich met moeite en onder vleugelgeklap op de 
dunne, buigzame twijgen in evenwicht. Dit is de eerste maal, dat ik houtduiven in de Gelderse 
Roos bezig zag. De bessen van deze plant worden, waarschijnlijk om hun sterke valeriaanlucht, 
door de meeste vruchtenetende vogels versmaad en ze blijven dan ook gewoonlijk tot laat in 
het voorjaar aan de struiken zitten. Wel zag ik enkele winters pestvogels van de bessen eten; 
in deze winter nam ik die vogels niet in mijn tuin waar. Een groot aantal houtduiven is in deze 
winter omgekomen. In mijn tuin vond ik twee dode exemplaren in de sneeuw en in een groot 
buiten in de omgeving zijn vele dode dieren gevonden. 

Het is opvallend, dat op dit ogenblik zovele merels in mijn omgeving de gehele dag door 
zingen. Anders is in de broedtijd het zingen vooral tot de vroege morgen- en late avonduren 
beperkt. Indertijd had ik een mannejte in een volière, dat ook de gehele dag door zong, maar 
dat er mede ophield, toen ik hem een wijfje tot gezelschap gaf en het paar ging nestelen. Het 
is dan ook opvallend, dat nu zoveel meer mannetjes, dan wijfjes in onze omgeving voorkomen. 
Is dat ook in andere streken waargenomen? 

Leersum DOCTERS VAN LEEUWEN. 

Hop op Voorne. Misschien interesseert het U te weten, dat 26 April in de Oostvoornsche 
duinen, een doodgevlogen hop is gevonden. 

Schiedam C. W. DEKKER. 

Napret van den strengen Winter? Vogels zijn toch aardige dieren! Nu hebben we twee 
jaren lang de roodkeelduikers boven den poolcirkel bezocht en nu wij niet daarheen kunnen 
gaan, zwemmen al een week lang een wijfje en mannetje in overgangskleed voor het raam van 
mijn studeerkamer op de Liede. Maar ik ontmoette op de Mooie Nel vandaag ook een drietal 
dwergmeeuwen en een slechtvalk. Zijn dat allemaal nablijvers of is de vogelwereld de laatste 
25 jaar hier 200 vooruit gegaan? 

21 April 1940 Dr. W. G. N . VAN DER SLEEN. 

Burdet's Hop en de Fienweid een etappe-plaats voor de Groote Sterns. Jan Kalis, 
de vogelwachter van Natuurmonumenten onder Oudeschild op Texel bericht mij, dat op 
18 April de Groote Sterns „bij tienduizenden" op bovengenoemde plaatsen zijn aangekomen. 
Zij blijven daar eenige dagen en de groote massa trekt dan verder: naar de schorren achter 
de Eendracht, naar Griend en nog verder. Op het Hop blijven eenige honderden paren broeden. 

Het verder reizen geschiedt troepsgewijs, meest in den avond, niet allemaal tegelijk, noch 
allemaal op éen dag, maar toch vaak in indrukwekkende troepen. Het is wel zeer de moeite 
waard, de laatste week van April op Texel door te brengen, niet alleen om de Groote Sterns 
en de Vischdiefjes, maar ook om al het andere vogelgedoe. J A C P. THIJSSE. 

Laatste Nieuws van Natuurmonumenten. Aan de „Mededeelingen van de Contact
commissie ontkenen we de volgende opgaven: 

De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten kreeg ten geschenke „Mirandolle's 
Heike" ongeveer 15 ha bosch, heide en bouwland, gelegen in de buurtschap de Hees bij Eersel. 
Bovendien nog een belangrijke schenking op Texel, waarover later. 

It Fryske Gea kocht met steun o.a. van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van 
vogels de „Koudumer Zandgroeve", groot (schrik niet) 5 are. Het is een mooi keileemprofiel 
met een oeverzwaluwenkolonie. Dit is een bijdrage voor de verzorging van Frieslands Zuid
westhoek, het zoo belangrijke glaciale landschap van Gaasterland. 

It Fryske Gea kreeg ten geschenke de Eendenkooi in Oostdongeradeel bij Ezumazijl. 
Het Geldersch Landschap kocht het Landgoed den Berg op den Lochemsche Berg voor 

ƒ 18.200 zonder het hout. Pogingen worden gedaan, ook den houtopstand in eigendom te krijgen. 
De gemeente Oegstgeest kocht kasteel en landgoed Oud Poelgeest voor ƒ 210.000. Het bosch 

is zeer waardevol als oud „kasteelbosch". 
Wat „Plannen in uitvoering" betreft Het Noordhollandsch Landschap is nog niet klaar met 

Wildrijk en It Fryske Gea nog niet met de vallei van de Linde. Ook is It Fryske Gea nog 
druk doende voor den aankoop van het Rijsterbosch in Gaasterland. 

Het Geldersch Landschap tracht Bronhuizen aan te koopen en de gemeente Renkum doet 
een gooi naar de Doorwertsche Bosschen krachtens artikel 9 van de Boschwet. Ondanks de 
„tijdsomstandigheden" dus nog aardig wat activiteit voor de zaken van blijvend belang. 

JAC. P. THIJSSE. 


