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Wolfskers {Atropa Belludonna L) met veel bessen, maar ook nog met bloesem. Ook waren 
verschillende soorten van Munt, Scabiosen en Campanula nog in bloei. 

Amsterdam. R. OPPENHEIM. 

D e Kruisbek broedt voor het eerst „officieel" in Nederland. Met de twee voor Neder
land bekende broedgevallen van de kruisbek zaten wij eigenlijk een beetje in ons maag (zie Haver-
schmidt, overzicht broedvogels, uitg. E. J. Brill 1942, bldz. 126), maar nu is dan toch behoorlijk 
geconstateerd, dat in 1943 in Bilthoven een paartje heeft gebroed. Het nest plus een niet uit
gekomen ei zijn door den Heer Overdijkink, in wiens tuin deze bijzondere gebeurtenis plaats 
vond, aan het Leidsch museum afgestaan. De eerste voorbereidselen voor de nestbouw bemerkte 
de Heer Overdijkink op 11 April toen het kruisbekkenpaar hoog in een grove den op een zijtak 
met het bouwen bezig was. Het nest was toen blijkbaar al vrij ver gevorderd, want het wijfje 
ging weldra broeden en werd, dikwijls met tusschenpoozen van enkele uren door het mannetje 
gevoerd. Het voeren ging steeds snel in zijn werk, terwijl het mannetje dan weer voor langeren 
tijd verdween en zich ver van het nest verwijderde, naar het scheen. In de tweede helft van 
April nam Jan Strijbos het voeren der jongen waar en eind April zag de Heer Overdijkink een 
jong buiten het nest voeren. Daarna werd het nest toch nog geregeld bezocht. Toen het nest 
niet meer bezocht werd, werden tak met nest uitgezaagd. In het nest lagen toen nog twee geheel 
verteerde jongen plus een eitje. Als bouwmateriaal was gebruikt houtwol, dennentakjes, breede 
houtspaander, berkentakjes en van binnen mos, spinsel, fijn gras en touw. 

Bilthoven. BACKHUYS. 
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Gedrag van vogels. Toen ik de mededeeling van den heer Lebret in het Augustusnummer 
van De Levende Natuur las, werd ik herinnerd aan iets, dat ik verleden jaar waarnam. Achter 
in onzen tuin staan eenige jonge populiertjes en struiken waarin een merelpaartje broedde. 
Plotseling alarmeerenden de merels hevig; een troep kauwtjes toonde belangstelling voor hun 
nest. Er waren volwassen en jonge vogels bij het gezelschap; de laatste waarschijnlijk nog 
maar pas uitgevlogen uit een van de schoorsteenen in de buurt, waar andere kauwen nog druk 
bezig waren met het grootbrengen van hun kroost. Toen geschiedde het onverwachte. Terwijl 
de merelman met zijn snavel diep in de veeren van een kauw dook verscheen plotseling de 
poes van de buren op het tooneel met een van de jonge kauwen in zijn bek. Groote consternatie 
in de kauwen kolonie. Allen waren in rep en roer, maar twee volwassen vogels volgden de 
poes met prooi van struik tot struik, af en toe tot op ongeveer een meter naderend. Dichterbij 
waagden ze zich niet. Mijn conclusie was gauw getrokken: de twee felste vogels moesten de 
ouders zijn. Na Lebret's mededeeling voel ik mij echter niet zoo zeker meer. 

Leiden, 9-9-'43. M. J. STEENLAND. 

Vogels op Noord-Beveland. Half Augustus zag ik voor het eerst na den laatsten strengen 
winter een Ijsvogel. In September heb ik er tweemaal gezien en thans zie ik geregeld een 
exemplaar aan een waterleiding, een bewijs, dat wij het karbonkeltje nog niet verloren hebben. 
Enkele jaren geleden heb ik eens een tweetal midden in den zomer al spelende over die water
leiding en tusschen de boomen door zien ravotten. Ofschoon ik er steeds op let heb ik ze nog 
nooit broedende aangetroffen. De Groote Bonte Spcht huist dicht bij mijn tuin in een ouden 
esch. Reeds een drietal jaren slaapt hij in deze boom. Verleden jaar moest hij het veld ruimen 
voor een koppel spreeuwen. Na het uitvliegen van de jonge spreeuwen hoorde ik op een avond 
de Specht weer. Met veel drukte was hij bezig, een vijftal Spreeuwen, die voor de opening 
van zijn nest zaten, te verjagen. Dezen herfst zijn hier veel spechten gezien, mijn schoondochter 
zag er eens een viertal van boom tot boom vliegen, steeds voedsel zoekend. Broedend zijn Spech
ten hier nog niet aangetroffen. Een bekend vogeliefhebber beweerde eens, dat er in Zeeland 
geen Putters voorkomen. Vermoedelijk is hij nooit op Noord Beveland geweest. In onze mooie 
Voorstraat te Kortgene staan kastanjeboomen ± 10 jaar oud. Voor mij is het in de laatste drie 
jaren geen kunst, om daar in den zomer 3, 4 of 5 Putternestjes aan te wijzen. In verband met 
mijn werkzaamheden kom ik in veel boomgaarden en tuinen en vind daar vaak Putternesten, 
dikwijls ook die van Spotvogels en nog al eens een Groote Lijster. Aan Hans Warren van Bors-
sele heb ik zoo'n Putternest laten zien en hij stond er verbaasd van. Het is dus met nestjes van 
vogels net als met andere dingen, als men er niet komt, kan men ze ook niet zien. Misschien 
vijf jaar geleden kwam onze veldwachter bij mij en vroeg: „wat kan ik nu toch voor Nar onder 
de vogels gezien hebben? Ik gaf hem een boekje met platen van vogels en verzocht hem den 
vogel aan te wijzen. Wat ik na zijn verhaal reeds begrepen had, gebeurde. Toen hij de Hop 
zag, zei hij: „dat is tie". Enkele dagen is hij hier gezien en verder heb ik er niet van gehoord. 

Kortgene, 19 Dec. '43. J. HEYSTEK. 

Wegbeplanting en schadelijke vogels. Er is tegenwoordig in de kringen van belang
hebbenden en deskundigen weer heel wat deining over die schadelijke vogels. Geen wonder, 
nu wij ter wille van onze eigen voeding bedacht moeten zijn op ieder graankorreltje. Natuurlijk 
komen de musschen het eerst in het geding, daarna de roeken, kraaien, meeuwen, spreeuwen, 
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merels, aalscholvers, gaaien, goudvinken, koolmeezen, pimpelmeezen, kersenpikkertjes (wie 
dat ook zijn mogen), eenden, ganzen enz. enz. Een goede en geduldige speurder zou uit de 
litteratuur van de laatste kwarteeuw wel een indrukwekkende acte van beschuldiging kunnen 
opmaken tegen het meerendeel van onze vogels. En het eindoordeel is maar al te dikwijls: 
„la mort sans phrase". 

Het is al zoo ver gekomen, dat in allen ernst is ontraden, in landbouwstreken boomen langs 
de wegen te planten, omdat daarin schadelijke vogels zouden kunnen nestelen. Zelfs werden 
de verdoemelijke musschen met name genoemd. 

Nu is de wegbeplanting ook alweer een zaak waar de deskundigen over aan het tobben zijn, 
maar één ding is wel zeker, de musschen kunnen hier buiten beschouwing blijven, want die 
nestelen zelden of nooit in de goed onderhouden boomenrijen langs dijk of straatweg. In dicht 
betakte pyramidepopulieren willen ze wel huizen en de ringmusschen zijn verlekkerd op oude 
knotwilgen, knotesschen, knotpeppels, maar die v^len niet onder de rubriek van moderne 
wegbeplanting. 

We moeten toch zien, tot klaarheid te komen en daarom zou ik in den loop van het jaar 
wel graag berichten ontvangen over het nestelen van musschen in boomen langs de wegen, 
wat voor boomen en hoe ver van menschelijke woningen. 

De musschen toch zijn afhankelijk van de menschen en zij vinden de gelegenheid tot nestelen 
vooral aan, op, of in gebouwen, groot en klein. Vooral moeten zij het hebben van de daken. 
Het is alweer een probleem voor de landbouwarchitectuur, die daken ontoegankelijk te maken 
voor musschen en spreeuwen. Hier komt gegolfd plaatijzer goed te pas, maar dat geeft weer 
een griezel aan de aestheten. Hoe komen wij er uit? 

JAC. P. THIJSSE. 

De Kleine Rupsendooder . Van den heer A. Adriaanse, Bredasche weg 204, Missiehuis 
te Tilburg, ontvingen wij een circulaire, waarin hij aanspoort tot een nader onderzoek aan
gaande het wezen en bedrijf van de Kleine Rupsendooder {Ammophila campestris Jur.). Wegens 
het droevige plaatsgebrek kunnen wij die circulaire niet in zijn geheel plaatsen; wij bekorten 
ons tot het allerstrikst noodzakelijke. 

Ieder kent deze rupsendooders, die slanke zwart-met-roode graafwespen, die we in den 
zomer op zandige plakken zoo vaak bezig zien. Er zijn twee soorten: de Groote en de Kleine. 
Deze verschillen niet alleen in afmetingen, maar vooral in gewoonten. De Groote leeft af
zonderlijk en proviandeert zijn nest met één groote rups, de Kleine leeft in kolonies, gezellig, 
en proviandeert met vele kleine rupsjes. 

Dit alles en nog veel meer kunst ge nalezen in De Levende Natuur XLI I I in een artikel 
van Dr. Baerends en in het prachtige boek van Dr. Baerends: Fortpflanzungsverhalten und 
Orienterung der Grabwespe Ammophila campestris Jur. 

Nu heeft de heer Adriaanse opgemerkt, dat de eene Kleine Rupsendooder niet altijd gelijk 
is aan de andere. Daarover heeft hij in diezelfde Levende Natuur XLII I reeds een eerste mede
deeling gedaan en latere onderzoekingen hebben hem tot de overtuiging gebracht, dat er twee 
typen bestaan, die hij voorloopig noemt type A en type B. 

Lichamelijk zijn ze niet te onderscheiden, maar hun gewoonten loopen erg uiteen. 
I. Verschil in sluitmethode: Beide soorten komen daarin overeen, dat zij na het graven 

van een nest een kluitje zoeken in de omgeving en dat in de nestgang stoppen. Dan gaat 
B weer in de omgeving brokjes zoeken om de sluiting te voltooien, maar A verzamelt 
dat materiaal vlak bij de nestopening en graaft daardoor een kuiltje. 

I I . Verschil in prooi: B voert met rupsjes, maar A met larven van bladwespen. 
III . Verschil in werkwijze: B verzorgt eenige nesten tegelijk; A proviandeert eerst een nest 

volledig en begint dan pas aan een nieuw. 
Er is over die graafwespen al meer dan 40 jaar in De Levende Natuur geschreven en men 

zou meenen, dat het onderwerp nu al vrijwel uitgeput zon zijn. En zie nu komt alweer iets 
nieuws, dat elke onderzoeker zal doen watertanden. 

De heer Adriaanse vraagt nu of wij in den komenden zomer eens op deze A en B willen 
letten en hem plaats en tijd van de werkzaamheid dezer beestjes willen berichten. Hij vermoedt, 
dat A vooral voorkomt in het Zuiden van ons land, maar dat is niet zeker. Gaarne is hij bereid 
tot verdere inlichtingen en gedachtenwisseling. JAC. P. T H . 
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