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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 


