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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De druk der tijden. Er is aan ons Tijdschrift nieuwe papierbeperking opgelegd. 

De aflevering mag voortaan slechts 12 pagina's tellen en om ruimte te winnen zijn 
wij nu gedwongen tot soberder uitvoering. Wij brengen dank aan onze abonne's 
en medewerkers voor hun toewijding. 

DE REDACTIE. 

Kievitsnest i n een r ie tve ld . Diezelfde zomer 1941 vond ik in de Borsselse inlaag een kie
vitsnest op een plaats, die stellig enig voor deze soort is, ik vond hem althans nog niet vermeld, 
en zal voor een eventuele opgave heel dankbaar zijn. Het nest lag nl. midden in een gesneden 
rietveldje op een stapeltje te kort, en daardoor als onbruikbaar weggeworpen riet. De kom was 
geheel fraai gevoerd met fijne rietjes en het nest lag als een vesting op de bult. Het bevatte 
op 11 Mei vier bebroede eieren, de mooiste kievitseieren die ik ooit zag: fraai uitgesproken 
grasgroen met scherpe zwartbruine vlekken. De eieren waren ook groot van stuk, en zijn, voor 
zover ik kon nagaan, goed uitgekomen. 
Maart '43. HANS WARREN. 

Nabloei . In het Maart-nummer schreef de heer Wilcke dat de bosanemoon geen nabloei 
vertoont. In Oud-Poelgeest bloeiden ze echter van Sept. tot in Dec. 16 Dec. ('42) vond ik nog 
een fris bloeiend exemplaar. Een enkele schijnt het zelfs tot in Jan. en misschien Febr. uit
gehouden te hebben (zelf niet gezien). In een vroegere jaargang van D.L.N, heb ik ook eens 
een korte mededeling over anemonenbloei in O. Poelgee'st gelezen. Is dit nergens anders waar
genomen? 

Ook een hondstong, die uit zaad van de duinen in onze tuin was opgegroeid, vertoonde 
nabloei (datum niet genoteerd, maar ik meen eind Aug. of Sept., zeker niet vroeger). 

Dwergsp i t smu i s en d w e r g m u i s . Uit Anlo (Dr.) kreeg ik een dwergspitsmuis toegestuurd 
(in een lucifersdoosje!), die daar 10 Sept. '42 in het Kniphorstbos was gevangen. Schedel en 
huidje heb ik geprepareerd. Lengte lichaam (m. kop) + staart bedroeg 4 + 3 34 c n i - Bij het 
graandorsen komen daar veel muizen te voorschijn. Hierbij bleek o.a. dat de dwergmuis er 
niet zeldzaam is. 

Leiden. A. C. PERDECK. 

Vroege Vinkenslag. Heden, 11 Februari '43, 's morgens te 9 uur hoorde ik hier in Bilthoven 
de volle vinkenslag. Twee exemplaren zaten luid en aanhoudend tegen elkaar in te zingen. 
I s dit niet bijzonder vroeg? W. BACKHUYS. 

Ja, dat lijkt mij wel heel vroeg. Hier in Bloemendaal vernemen wij de volle vinkenslag altijd 
omtrent 22 Februari. Ditmaal galmde hij op dien prachtigen 20sten Februari, maar in de tien 
dagen daarvoor klonk overal (het leek haast koorzang) het aanloopje zonder de slotfiguur. 

Vinkenzang. Vandaag 20 Februari '43 hoorde ik in den Hout een Schildvink voluit slaan. 
Het was een nevelige morgen waaraan lichte nachtvorst was voorafgegaan. De klok wees 8.25. 

Alkmaar 20 Febr. '43. JAN VISSER. 

Lanius excub i to r L.? 26 Febr. 1943 's ochtends vroeg, 't werd net licht, werd ik wakker 
door een krachtig vogelgeluid, dat ik me niet herinner meer gehoord te hebben. Het geluid 
kwam uit de hooge toppen van de beukenlaan langs het huis, waar ik nu tijdelijk woon. 

Het was ontwijfelbaar van een fikschen vogel, zoo van ekstergrootte en het klonk als een 
krachtig heesch térrr, onmiddellijk gevolgd door een zeer muzikaal jü of ju-ju of ju-ji-ju. Zoodra 
ik het bed uitsprong en de gordijnen opzij schoof, was er geen geluid meer en niets van de 
vogel te ontdekken. 

Nalezende welke vogel het geweest kan zijn, kom ik tot de overtuiging, dat het de Klapekster 
Lanius excubitor L. geweest moet zijn, een vogel die ik toevallig nog nooit ben tegengekomen. 
De gewone tijd van de voorjaars-trek of aankomst is in Maart, maar 't is nu eenmaal een zachte 
winter en vroeg voorjaar. Ik voelde me eenigszins als Abner uit het arabische sprookje, de 
groote voorganger van Sherlock Holmes. Mijn hoop is echter, dat ik niet als Abner de bastonade 
zal krijgen van betweters, die me komen vertellen, mannetje je bent er heelemaal naast^ 't was 
een heel andere vogel. 

Nunspeet D. M A C GILLAVRY. 

Wel, mannetje, ik geloof het best. Er zijn in de phaenologie der vogels weinig of geen ver
schijnselen, waarbij wij niet een speelruimte van een week zouden kunnen toelaten. J A C P. T H . 
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Convolvulus lineatus. Van het plan om in 1942 eens goed op onze nieuwe aanwinst te letten, 

is niet veel terecht gekomen. Het gebied waar de plant groeit, werd nl. midden 1942 streng 
afgesloten. Het kleine beetje, wat ik nog te weten gekomen ben, wil ik u hier vertellen. 

Allereerst: de plant heeft onze strengste winter glansrijk doorstaan. Tegen de winter sterven 
alle bladeren af, doch in het hartje van de dan zwart geworden rozetjes komen voor de winter 
reeds jonge, zilverige, iets rood aangelopen spruitseltjes, die niet geheel bevriezen. Op 12 en 
23 Jan. kon ik althans vaststellen, dat zij onbeschadigd waren. Op 3 April begon het jonge blad 
al aardig te groeien. 18 April ben ik naar de groeiplaats gegaan om nieuw stekmateriaal. De 
plantjes, die ik destijds aan Dr. Heimans had gestuurd, waren gesneuveld in de strenge winter, 
tenminste het gedeelte dat hij aan ir. Kloos had gegeven. Is van de rest ergens nog iets in leven? 
De mijne waren ook doodgevroren. De nieuwe voorraad is goed aan de wortel geraakt, heeft 
zelfs een bloempje voortgebracht, en vormt rondom wortelscheuten. Ik heb er veel verwachting 
van voor dit seizoen. 23 Mei stond ze op de oorspronkelijke groeiplaats al mooi lang in blad. 
Nog slechts eenmaal kon ik er heen gaan, en wel op 18 Juni. Toen bloeide de plant volop, hon
derden wijd open kelkjes, wit-rose, absoluut geurloos. Rond de meeldraden krioelden tal van 
kleine vliegjes, en er waren ook mooie kevertjes in, met goudig-blauwgroene schildjes en rose 
en rode onderdelen. Een werkster-Steenhommel bezocht bloem na bloem. Van foto's maken 
kon natuurlijk niets komen, en het zal nu ook wel vrede zijn, voor u weer eens iets over onze 
Convolvulus van zijn wilde groeiplaats hoort. 

Een Visdief met vier, en een Tureluur met zeven eieren. Vorig jaar troffen we op 
een van de hillen in de derde inlage op Schouwen een Visdieflegsel van vier aan, op 8 Juli. 
Er waren al volop jongen, en de hil was al een hele tijd niet meer bezocht, zodat van mensen
werk geen sprake kan zijn. De heer Berrevoets, had dit in de 26 jaren van zijn pachterschap 
nog nooit beleefd. 

Een Tureluur maakte het nog mooier, ze Pinkster, 25 Mei, lag op de Kaloot een nestje van 
zeven, bovendien op een wonderlijke plaats: op een laag zandheuveltje tussen ijl Biestarwegras. 
De eieren puilden er eenvoudig uit. Ze waren natuurlijk wel van twee wijfjes afkomstig (twee 
wijfjes van één mannetje wellicht?) Ik had het legsel heel graag in de gaten willen houden, 
doch wegens sluiting van het terrein kon dat niet. De bewaker-schaapherder, die er speciaal 
voor me op zou letten, vertelde mij later, dat vier eieren uitgekomen waren, de andere waren 
schier. 

Hoe lang roept de Koekoek? Bladerend in D.L.N, vind ik die vraag nog al eens gesteld. 
In 1942 riep hij vrij lang, vooral in het Noorden. Geregeld nog ± 20 Juli, doch zelfs op 24 Juli 
hoorde ik hem nog volop roepen rond de hofstede van onzen gastheer aan de Schervenweg 
te Wieringerwerf. 

Late Wielewalen. 20 Aug. '42 vloog aan de Staartse dijk bij Borssele nog een ad. o Wiele-
waal, en bij de watertoren van Oudelande zag ik er nog een, die bovendien floot. Een paar uur 
later waren er aan de Staartse dijk twee stuks. Op 27 Aug. zagen we bij Kwadendamme nog 
een ad. <}. 

Pleisterende Klapekster. I Sept. '42 kwam er bij ons in Borssele een Klapekster wonen, 
en het terrein (bouwland, weiland, boerderij met heggen en bomen, en waterpartijen waren 
er te vinden in het gebied dat hij als woonplaats had uitgezocht) beviel hem zeker zo goed, dat 
hij ruim een maand bleef hangen. Het was een twee-spiegelig exemplaar, en hij was verzot op 
de zware mestkevers, die tegen de avond druk gingen rondzoemen. Ook zat hij wel eens achter 
vogeltjes aan, en hij kon fraai bidden. De buit werd onder de poot geklemd, en dan verorberd. 
Het liefst zat hij op de draden van telefoon en electrisch licht. 

Januari 1943. HANS WARREN. 

Winterbloei. Op 21 Dec. '42 bloeide er nog heel wat. Behalve Klein Kruiskruid, Vogelmuur 
en Straatgras o.a.: duizenden Madeliefjes in de weilanden langs de West-Schengen, honder
den Paarse Dovenetel, veel Groot Ereprijs, Melkdistql en een Speerdistel op braakland 
in de Koningspolder. Langs de Schengen nog enkele Paardebloemen en een enkele Scherpe 
Boterbloem. Op tal van plaatsen Wilde Peen, Herderstasje, en bij Lewedorp Witte Dovenetel. 

HANS WARREN. 
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