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heide en eikenhakhout en eerst op ongeveer 21 km afstand liggen de Leersumse plassen, om
ringd door vochtige heide met veel veenmos. 

In de tuin werd een vijver van 5 bij 6 m gemetseld, waarvan een klein gedeelte ingericht 
werd tot moeras, waarin Typha, Calla, Ranunculus Lingua en andere moerasplanten groeien. 
In de vijver zelf vindt men Nymphaea's, Potamogeton, Myriophyllum, Elodea, Utricularia 
en andere waterplanten, o.m. ook veel Riccia fluitans. In deze vijver zette ik goudvissen en 
goudwinden uit, die zich eerst sterk voortplantten, maar in de strenge winters allen stierven, 
daar het ijs tot de bodem reikte. Enkele groene kikkers werden in de vijver losgelaten en ook 
de kleine en de grote watersalamander, waarvan ik later ook larven vond. 

Wij betrokken het huis in 1934 en in 1937 nam ik in de vijver en vooral tussen de moerasplanten 
een groot aantal heikikkers, Rana arvalis, waar, naar schatting 40 exemplaren. De Leersumse 
plassen, de enige plaats, waar men deze kikker zou verwachten, ligt een half uur lopens van 
onze tuin verwijderd. Later heb ik dit dier echter niet meer gezien. In de tuin kwamen zeer 
vele exemplaren van de bruine kikker en van de gewone pad voor, maar sedert de abnormaal 
strenge winters zijn zij schaarser geworden. De bruine kikker kwam in zeer sterk zwart gevlekte 
exemplaren voor, zodat ik eerst dacht een andere soort te zien. 

Men zou in deze droge omgeving zeker geen ringslangen verwachten en toch komen ze er 
geregeld voor. Een fors exemplaar werd enkele jaren geleden op het hoogste gedeelte van de 
Donderberg in een oud dennenbos door jongens met stenen doodgegooid en niet lang geleden 
nam een bezoeker een ringslang zwemmend in de vijver waar. Eens werd ik door mijn vrouw 
geroepen, omdat de eenden zo vreemd deden. Zij stonden in een wijde kring met hun koppen 
naar het midden daarvan gericht aandachtig te kijken naar een ringslang, die bezig was een 
bruine kikker naar binnen te werken. Algemeen komt de ringslang in de vochtige omgeving 
ten Zuiden van het kasteel Broekhuizen voor en ook in de uiterwaarden van de Rijn. Een kennis 
bracht kort geleden een afgestroopt vel van een ringslang mede, dat langs de Rijn ten Z. van 
Eist gevonden was. Het moet een kapitaal dier geweest zijn, want het vel mat 1.10 m. 

Gladde slangen heb ik hier nog nooit gezien en op mijn vele wandelingen ben ik nooit een 
adder tegengekomen, ofschoon zij volgens zeggen van oude dorpelingen hier vroeger wel gezien 
zijn. Zeer algemeen is de gewone duinhagedis, Lacerta agilis, die door de bevolking everdas 
wordt genoemd. Wat mij echter bevreemd heeft, is, dat ik hier nog nooit een hazelworm ge
vonden heb, ofschoon de streek er zeer geschikt voor lijkt. Iets meer noordelijk in de omgeving 
van Maarn zag ik ze wel en in Amerongen komen zij ook voor. Kort geleden werd een hazel
worm onder een houtmijt bij een bakker aan de Rijksstraatweg van Leersum gezien, zodat zij 
d u s hier wel voorkomen. 

Het kleine in het dennenbos verborgen vijvertje wordt door allerlei dieren gevonden. Dat 
verschillende watertorren en waterwantsen deze plek zouden vinden, is begrijpelijk, maar ook 
watervogels komen er rusten. In de winter van 1839—1840 stond elke morgen een blauwe reiger 
op de kant in het water te turen, maar in de tijd, dat het water nog niet met ijs bedekt was. 
Waarschijnlijk was hij belust op de vette goudvissen. Als ik 's morgens vroeg buitenkwam, 
wiekte de grote vogel met kalme vleugelslag weg en verdween over de dennenbomen uit het 
gezicht, maar elke morgen zag ik hem staan, weken lang. Daar ik bang was, dat hij al mijn 
goudvissen zou wegnemen, hing ik een draaiend blikje aan een struik boven de vijver en dat 
schrikte hem af. Hij keerde tenminste niet meer terug. 

Leersum, 14.10.1943. W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN. 

Vroege IJsvogeltrek. Waar „De Ned. Vogels" als vroegste trekdatum 15 Aug. 1927 geeft 
(Vlieland), zijn de volgende trekwaarnemingen opmerkelijk: 11 Aug. 1942 1 ex. Sas van Goes; 
21 en 31 Juli 1943 een <J aan de 's Gravenpolderse Weelj 4 en 12 Aug. 1943 een 9 of juv. aan 
de rand van het inundatiegebied van de Kattendijkse dijkval. 

D e ijsvogel is geen broedvogel op Zuid-Beveland. Er zijn van de laatste jaren enkele andere 
vroege waarnemingen, n.1. 3 Aug. 1937 in de Amsterdammerpolder en 11 Aug. 1937 bij Vlieland 
(Ardea 27 p. 115) met als record 12 Juli 1938 te Alblasserdam (Limosa 11 p. 124). 

Deze vroege trek moet vermoedelijk als „voortrek" van ongepaarde of jonge vogels worden 
beschouwd, daar de ijsvogel nog vrij laat broedt (voor de tweede maal). Zo waren op 10 Aug. 
1936 nog jongen in het nest aan één der Kottense beken, terwijl ik op 21 Aug. 1943 aan de 
Geul bij Strucht nog een exemplaar met voer in de bek zag vliegen. D. A. VLEUGEL. 

Achteruitgang van vogelstand. Uw mededeeling over de heggemusch herinnert me aan 
het gemis, dat ik voel, nu die aardige vogel na den strengen winter i94i- '42 geheel verdwenen 
is uit onzen tuin. 's Winters en 's zomers hoorde je het schelle en toch zachte zangertje, dat aan 
dat van den winterkoning doet denken, 's Zomers vond ik altijd één of meer nesten in de liguster
heggen. 

Hij is trouwens niet de eenige, die weg bleef. In den zomer 1942 was er geen enkel winter-
koninkje en roodborstje over in den tuin. Gelukkig heeft dit jaar het roodborstje z'n intrede 
weer gedaan met overdadig gezang en nu schettert Klein Jantje het hoogste lied. De zwankop 
grasmusch was een heel dankbare vervanging in 1942 en heeft ook dezen zomer heel erg z'n 
best gedaan, zoowel wat zang als wat verschijning betreft (wat een gelijkenis op de koolmees!). 
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Van verdwijningen gesproken, hoor ik al in geen acht jaar meer den boomleeuwerik en zie ik 
geen goudvinken meer. 

Behalve veel eksters, wielewalen, gaaien hoorde ik een andere voor mij onbekende tè-tè of 
tè-tè-tè, doen op de hoogte van éénsgestreepte c doen. Hij zat in hoogen boom en vloog over 
met vrij korten staart. Ik weifel tusschen zwarten specht en klapekster. Zou u me misschien 
daarmee óp weg kunnen helpen? 

Leersum, 16 Aug. '43. C. MULDER. 

Over Merelzang. Door steeds de zang van de Merci in onze tuin te noteeren, merkte ik 
dat aldoor dezelfde strophen terugkwamen. Op die manier heb ik uitgemaakt dat hij er een 
kleine 20 tot zijn beschikking had. Het volgend jaar bleek, dat de strophen niet dezelfde waren 
gebleven, maar wel de stukken waaruit ze waren opgebouwd. Eén strophe bestond vaak uit 
een onveranderlijk begin, waaraan verschillende cindstukjcs konden worden toegevoegd. Klopt 
dat met uw waarnemingen? A. C. PERDECK. 

Noordse Woelmuis. Een aantal uileballen afkomstig uit de rietlanden van Nieuwkoop 
heb ik uitgeplozen en de muizenschedels gedetermineerd. Deze bleken afkomstig te zijn van 
de Noordse Woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), alle op één na en die was van de Springer 
(deze naam is eigenlijk beter dan bosmuis). Dit is op zichzelf ook merkwaardig, omdat deze 
soort juist niet in moerassige streken voorkomt. Uit Zuidholland was de Noordsche Woelmuis 
alleen nog maar bekend van den Haag, Voorschoten en Voorne. A. C. PERDECK. 

Heikikker en Bruine Kikker. Op de blauwgraslanden bij Nieuwkoop bleek de Heikikker 
voor te komen. We hadden steeds mooi vergelijkingsmateriaal van Bruine Kikkers bij de hand, 
zoodat verwarring is uitgesloten. In Zuid Limburg en de omgeving van Epen vonden we veel 
Bruine Kikkers met ongevlekte buiken. A. C. PERDECK. 

September aan 't Sloe. Eerst hebben we een groote trek van Bonte Vliegenvangers gehad 
en nu een van Zwarte Meezen. Deze laatsten heb ik hier in jaren niet gezien en nu zie ik ze 
haast dag aan dag soms 40 bij elkaar. Vanmorgen zat er hier een op de oesterbank. Ook de trek 
van Vinken, Spreeuwen, Leeuwerikken en Piepers is alweer begonnen. Een paar dagen heeft 
hier een Roodkopklauwier vertoefd; het belooft ook een mooie Putterherfst te worden. Op de 
Oranjeplaat zijn voortdurend Lepelaars. Oranje Lucernevlinders vliegen hier veel, meest 
mannetjes. Verder nog: x8 Sept. 80 Lepelaars over ons huis, 19 Sept. een Porceleinhoentje 
doodgereden aan den dijk, 2 en 3 Sept. telkens een Duinpieper te Borssele, op 15 en 21 Aug. 
Boscliruiters en begin Aug. veel kwartels. 

Borssele 23 Sept. 1943. HANS WARREN. 

Onderzoek naar het voorkomen van Reptielen. Wij ontvingen reeds eenige mede
deelingen, die zorgvuldig bewaard worden in ons archief. Alvast hartelijk dank daarvoor. Wij 
hopen het volgend voorjaar nog veel meer berichten te ontvangen en kunnen dan daarmee 
een samenvatting geven. Het artikel van Prof. Docters van Leeuwen geeft mij aanleiding, ook 
de hazelworm op te nemen in de enquête en vanzelf moeten de hagedisjes er dan ook bij, in 
het bijzonder de Muurhagedis en de Kleine Hagedis. En van de „algemeene" Duinhagedis 
wil ik ook graag wat meer weten, al was het alleen maar om er eens over na te denken, of die 
naam van „duinhagedis" wel 200 gelukkig is gekozen. Hoe staat het met de hagedissen in het 
Polderland, vooral aan dijken en op steenglooiingen. Al dat gedoe betrekt nu zoetjesaan de 
winterkwartieren. Wanneer en waar? Op 6 October 1943 kronkelden nog drie jonge duin-
hagedisjes over de zonnige duinroosjeshelling in Thijsse's Hof. Ze waren niet langer dan 
mijn pink. 

Natuurlijk willen wij ook graag datums hebben voor het ontwaken. En zijn er reeds Reptielen 
waargenomen in de Wieringermeerpolder of aan den Afsluitdijk? Aangevoerd met rijshout? 
Zoo komen we van de eene vraag op de andere. 

Bloemendaal, 22 October '43. J A C P. THIJSSE. 
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