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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
D e Witte Scholeksters van de Kaloot in 1941. Gedurende het hele jaar 1941 zijn de witte 

scholeksters (zie D. L. N. Aug. 1941), de Kaloot trouw gebleven. Zowel de isabel-kleurige 
als de lichtgrijze, nam ik herhaalde malen waar, tot diep in December toe, en in Jan. '42 heb 
ik de Isabel weer al gezien. Bovendien is er in de loop van '41 nog een afwijkend getekend exem
plaar bijgekomen, namelijk een bleek zandkleurig-bruine vogel. 

Ik ben er nog steeds niet achter, of enkele van deze leucistische vogels misschien echte albino's 
zijn, vaak heb ik ze vrij dicht kunnen benaderen, wat al lang niet meevalt, doordat ze meest 
in zulke enorme troepen bijeen zitten, maar nog nooit kon ik de kleur van de pupil onder
scheiden. Ik heb dit jaar wel kunnen opmerken, dat de Isabel inderdaad door de rui aanmerkelijk 
verdonkert. In de zomerse zon verschiet die tint geweldig. Maar tussen twee haakjes: het is 
toch maar weer een raar geval. Want toen ik die vogel in Mei van 1940 voor het eerst zag, was 
het al een adult exemplaar. En dat blijft maar kalmpjes een heel jaar heen en weer vliegen over 
een bepaald, vrij beperkt gebied, zonder klaarblijkelijk te broeden. Of broedt hij, ev. zij wel, 
en zijn die andere afwijkingen afstammelingen? Zodra ik iets definitiefs weet, zal ik het in 
deze rubriek vermelden. 

Borssele. JOH. A. M. WARREN. 

E e n hoogst merkwaardige vogeltrek op 24 Januari 1942. De wijziging in de atmosferi
sche toestand, die zich hier voltrok op 23 Jan. en in de nacht van 23 op 24 Jan. had een geheel 
onverwachte uitwerking op de vogelwereld tot gevolg. Tegen twaalven, toen ik een troep duiker
eenden van alle soorten bewonderde, die vlak voor ons huis in de Westerschelde bezig waren, 
werd mijn oog getroffen door telkens langs schietende vogelgroepjes. Aldoor schoten spreeuwen 
en akkerleeuwerikken {Sturnus vulgaris L.) en {Alauda arvensis L.) langs in Zuidelijke richtin
gen, ook kramsvogels {Tardus pilaris L.), piepers {Anthus spec.) en kepen {Fringilla monti-
fringilla L.). In de namiddag werd het nog indrukwekkender, ik wandelde toen langs de ijs-
barrières over de slikken naar de Noordnol bij Borssele. Steeds maar schoten troepen akker
leeuweriken en spreeuwen langs, de ene troep was nog niet uit het gezicht, of de volgende 
kwam weer al opzetten. Merkwaardigerwijze schenen deze twee vogelsoorten op deze dag gaarne 
samen te trekken. Soms bestonden leeuweriktroepen uit meer dan honderd stuks. Maar wat 
me het meest bevreemde, dat waren de piepers. Ik had eerst al die langstrekkende piepers voor 
oeverpiepers {Anthus spinoletta littoralis Brehm) gehouden, want de roep van spinoletta littoralis 
en van pratensis is vaak in het geheel niet van elkaar te onderscheiden. Maar hoe langer hoe 
meer kwam ik tot de overtuiging, dat althans het overgrote deel van de piepers, zo niet alle, 
tot de graspieper behoorden {A. pratensis L.). Dat kreeg ik in de gaten, doordat tientallen piepers 
op het strand en op de bestortingen neerstreken, en deze behoorden alle tot pratensis. Ze ken
merkten zich door een absoluut negeren van den mens, ze liepen vlak voor m'n voeten voedsel 
te zoeken, binnen de meter afstand. Waar die nu vandaan kwamen, dat is het grote raadsel voor 
mij. Ik acht het vrijwel uitgesloten, dat ze de vorstperiode bij ons hebben gepasseerd daar ik 
uit ervaring weet, dat graspiepers bij de minste sneeuwval al direct bezwijken. Dus moesten 
ze uit mildere streken komen. Was dit nu „trek uit zee"?, waren het vogels, die om een of andere 
duistere reden Zuid-Engeland hadden verlaten? Heerste in Zuid-Engeland die dagen misschien 
juist een grote koude? De richting waaruit de vogels kwamen, was Noordelijk, Noordwestelijk 
en Westnoordwestelijk, terwijl ze in de corresponderende Zuidelijke richtingen over de Schelde 
verdwenen. Geen aarzehng nu, want het water was geheel met witbesneeuwde ijsschotsen over
dekt. Het was hier niet na te gaan, of de vogels werkelijk uit zee kwamen, daar ze eerst Walcheren 
al hadden gepasseerd. Heel wat graspiepers bleven, zeker vermoeid, achter, konden geen voedsel 
meer vinden, en moesten deze trek met de dood bekopen. Behalve genoemde soorten, trokken 
sneeuwgors {Plectrophenax nivalis L.) en ook ijsgors {Calcarius lapponicus L. enkele ex.) over. 

Tot vijf uur M.E.T. in de namiddag duurde deze wel zeer merkwaardige trek, en dat nog 
wel in Januari, een van onze zwakste trekmaanden. Ik vermoedde dat deze rush nieuwe koude 
zou brengen, en dat is ook uitgekomen. 

De volgende dag, 25 Januari, was er nog een geringe trek van Leeuweriken en Sneeuwgorzen, 
terwijl overal kwijnende graspiepers in de sneeuw zaten. 

Borssele. JOH. A. M. WARREN. 

Boomklever en Wielewaal. Mag ik de mededeling in 't vorig nummer, dat zelfs Boom
klevers hun eten op de grond gaan zoeken, nog wat aandikken door de waarneming, dat ze 
achter elkaar het kippenpoortje van een houten hoenderhok binnenvlogen, om de zonnepitten 
uit het „gemengd voer" te halen? 

Maar hoe te verklaren, dat een buurman mij een Wielewaal kon tonen, die in een kippenren 
was gevangen geraakt? 

Den Haag i5-II- '42. E. J. H. SCHOLTEN. 
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Vogels in Nijmegen. Op n Januari 1942 ontdekte ik een eenzame Pestvogel in een plant
soentje te Nijmegen, dat vlak bij de voormalige verkeersbrug ligt. Hij was heel mak, zat aan 
verschillende struikjes met bessen te pikken en liet zich benaderen tot bijna 2 m afstand. Het 
vroor toen 15° F. 

In onze tuin kwamen met de vorst Kapmeeuwen, Roeken, Kauwtjes, Vlaamse Gaaien, en 
verder de gewone Mezensoorten en Merels. De laatsten aten met voorliefde visrestjes, die 
we eigenlijk voor de Meeuwen neerlegden. Roeken en Kauwtjes verschenen direct na de 
Meeuwen en bleven eenvoudig op 't hek wachten tot een van deze iets liet vallen: onmiddellijk 
werd het dan opgepikt. Koolmezen deinsden er niet voor terug, zaad of brood uit de bek van 
een Vinkmannetje weg te kapen! De Vink deed niet de minste poging, de „dief" te achterhalen. 
Overigens maken de Mezen zich hier zeer verdienstelijk, want ik zag ze pog meerdere malen 
een ingepopte rups of dergelijk insect wegpikken vanuit de nogal diepe steenvoegen van de 
buitenmuur. 

Nijmegen, Januari 1942. A. WIJSMAN. 

Pestvogels. Van verschillende zijden ontving ik bericht over het waarnemen van pest-
vogels. Op Zondag 14 December 1941 werd een exemplaar geruimen tijd van dichtbij gade
geslagen in een tuin te Schoten (Haarlem-Noord). Op 26 December werden vier pestvogels 
gezien op een stoppelveld in de buurt van Ellekom. Verder ontving ik bericht over drie pest
vogels, welke gezien werden nabij Wezep (omstreeks half December) en ook uit Borne, waar 
eenige pestvogels geobserveerd werden in de derde week van December. Deze laatste deden 
zich te goed aan de besjes van een cotoneaster. 

JAN P. STRIJBOS. 

Pestvogels. Van Kerstmis tot 5 Jan. is hier geregeld een Pestvogel in de stadstuintjes gezien. 
Ook bij Deventer zijn er gezien, n.1. 5 stuks op 25 Dec. Op 28 Jan. ontdekte ik bij een dieren
handel hier ter stede 3 Pestvogels in een kooi. Hoewel de politie direct gewaarschuwd was, 
is er pas 2 Febr. een onderzoek ingesteld. Maar toen waren de vogels er niet meer. Ook de 
Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels kon hier niets meer uitrichten. 

Leiden. A. C. PERDECK. 

Vlaamsche Gaaien en Zwaan. Pestvogels heb ik hier van 't winter nog niet gezien, 
maar Vlaamsche gaaien zooveel te meer. Het wemelt ervan en je kunt ze van vlakbij bekijken. 
Koude en sneeuw schijnen ze zonder bezwaar te verdragen, want onder de talrijke slachtoffers 
vond ik geen enkele gaai. 

Gisteren in den Hout zag ik een in gevangenschap geraakte Wilde Zwaan {Cygnus cygnus L.) 
slobberen aan de weeke deelen van een dood waterhoentje. Twee witte parkeendjes deden even 
later hetzelfde en poogden zelfs het lichaam open te rijten, wat natuurlijk niet gelukte. 

Alkmaar 2-II-42. JAN VISSER. 

Bijzondere vogels in Leiden's grachten. Deze winter deden Galgewater en Oude Vest 
dezelfde diensten als het Verversingsknanaal in den Haag. Weken lang hebben de Leidenaars 
kunnen genieten van de mooie kleuren en sierlijke bewegingen van allerlei onbekende water
vogels. In het totaal heb ik waargenomen: 2 paartjes Tafeleend, 1 paartje Toppereend, tientallen 
Kuifeendjes, 4 Brilduikers (1 . of juv.), 3 Grote Zaagbekken (2 3S, I V), 3 Nonnetjes {13, 1 ï, 
1 juv.) en 4 Dodaarsjes; en wel in de tijd van eind Jan. tot midden Febr. Hierna waren alle 
verdwenen. 11 Febr. bemerkte ik, dat de Dodaarsjes al mooie bruine koppen kregen. 

Leiden. A. C. PERDECK. 

Zilvermeeuw. De Texelsche Courant, die de korte mededeeling „De Meeuwen in 1941", 
voorkomende in het Decembernummer (1941) van D. L. N. overnam, ontving naar aanleiding 
daarvan een bericht van den Vogelwachter Klaas Kalis, die mededeelde dat drie jaar geleden 
een zilvermeeuw op een stuk weiland van den heer J. C. Rab te Oudeschild een nest met drie 
eieren had. De eieren — zoo wist de heer Kalis nog te vertellen — zijn niet uitgekomen. 

JAN P. STRIJBOS. 
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