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LEVENDE NA TUUR

Maar het meest was ik toch in mijn schik toen ik temidden van eenige honderden meerkoeten enz. enkele krooneenden ontdekte nl. 3 <JcJ en 3 of 4 9?. Het aantal van deze laatsten
kon ik door den vrij grooten afstand niet precies waarnemen. Ik geloof echter dat het er 3 of 4
waren. Van de mannetjes waren de roode snavels, roodbruine kop en hun kuif uitstekend door
den kijker te zien. Later zag ik ook nog wat brilduikertjes. Alles bij elkaar een rijke oogst.
Utrecht.

H. P. DOOREMANS.

Witte Scholekster No. 4. In aansluiting op mijn berichtje over de „witte" Scholeksters
in 1941, kan ik thans reeds melding maken van een vierde afwijking: een Scholekster met vrijwel
witte bovenkop, achterhoofd en het voorste gedeelte van de mantel, rest gewoon zwart, behalve
de borst, die heel donkergrijs was. Hij wandelde op 2 Maart 1942 rond over de slikken bij
de Noordnol.
Borssele.

J O H . A. M . WARREN.

D e Merel en de spiegel. Misschien interesseert het U, naar aanleiding van de ingezonden
mededeeling van den Heer F . N . Bogtstra te Makkum in D.L.N, van April 1942, dat ik
eenige jaren geleden hetzelfde bij een merel waarnam. Zonder twijfel vecht de merel dan tegen
zijn spiegelbeeld. Ik zend U hierbij een op 26 Febr. 1938 genomen foto van een merel met
uitgespreiden staart, hangende vleugels en geopenden snavel, geheel opgaande in zijn vechtdrift.
De foto werd met de camera in de hand op nog geen 2 meter afstand genomen. Rechts op de foto is nog juist de hoek van een
houten schuurtje met hulststruik zichtbaar. Aan den kant van
den hulststruik ruim een meter boven den grond, bevindt zich
een raam in het schuurtje. De merel heeft nu waarschijnlijk bij
het eten van hulstbessen in het raam zijn spiegelbeeld ontdekt.
Uren aan één stuk heb ik den vogel tegen het raam zien
vliegen, waarbij hij dikwijls in plaats van in den hulststruik,
uitgeput op den grond terecht kwam. De foto werd genomen
juist toen de merel zijn spiegelbeeld om den hoek van het
schuurtje ging zoeken. Werd de deur opengezet, dan ging de
merel soms naar binnen om daar zijn „tegenstander" te zoeken.
Na bedekken van het raam aan de buitenzijde verdween de vechtdrift ook. De merel, waarover de Heer Bogtstra schrijft, zal dus
ook in het geopende raam zijn spiegelbeeld wel gezien hebben.
In „Dieren zien en leeren kennen" van A. F . J. Portielje komt
een foto voor van een tegen haar spiegelbeeld pikkende wijfjesmusch. Vermoedelijk zijn wel meer dergelijke gevallen bekend
bij andere dieren met goede oogen. Ook visschen dreigen dikwijls tegen hun spiegelbeeld, dat ze zien in de ruit van een
aquarium.
Amerongen.

G. DE LEEUW.

Oproep tot medewerking. I n verband met mijn voornemen een studie te maken van de
biologie van de Zwarte Stern {Chlidonias niger L.), zou ik gaarne zooveel mogelijk gegevens
van andere veldwaarnemers ontvangen, en wel over:
ie. D e v e r s p r e i d i n g i n N e d e r l a n d . N m l . : broedgegevens; plaatsaanduiding
der kolonies; aantal broedparen; korte terreinbeschrijving; materiaal, waarop het nest gemaakt
wordt; materiaal, waaruit het nest opgebouwd is; data betreffende het leggen der eerste eieren
en het uitkomen der eerste jongen en het voorkomen van de laatste eieren en laatste jongen;
data, waarop de eerste ,vliegvlugge' jongen gezien worden; enz.
2e. T r e k g e g e v e n s . Begin, einde en getalsterkte van de Voor- en Najaarstrek; plaats
van waarneming. Bij de herfsttrek zooveel mogelijk oude en jonge vogels te onderscheiden.
Ook verdere gegevens zal ik gaarne ontvangen. Desgewenscht worden portokosten gaarne
vergoed.
Utrecht, Janskerkhof 3. Zoologisch Laboratorium.
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