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dat een voorbij komende fietser even later roet in het eten gooide, door het landhekje met een 
smak dicht te smijten. Waar de roep van den geheimzinnigen vogel hoe langer hoe zeldzamer 
wordt in deze omgeving, meende ik goed te doen, de verrassende waarneming even door te 
geven. JAN VISSER. 

Alkmaar, 20 Juni 1944. 

Nogmaals de patrijs. In een van de laatste afl. was de heer S. J. Dijkstra zo vriendelijk, 
mij er op te wijzen, dat de hoenderachtigen hun eieren met de snavel onder zich duwen, wan
neer de eieren een eindje van het nest af worden gelegd. Inderdaad, deze handeling heb ook 
ik vele malen gezien. In het geval van mijn patrijs was dit vrijwel onmogelijk door de ligging 
van de twee nestplaatsen t.a.v. elkaar. Ik heb dat toentertijd misschien niet helder genoeg 
uiteengezet. 

Men moet zich voorstellen een gewone, versgestoken scherpe slootkant, met nestplaats 1 
precies op de rand; 30 cm lager en ± 20 cm verder naar rechts een soort platformpje in de 
slootkant met nestplaats 2. De slootkant was vrij steil. 

Ik heb dit nu vereenvoudigd voorgesteld, alles was natuurlijk begroeid met gras, toevallig 
op het gedeelte na, waarover de vogel zijn eieren transporteren moest. Het zal altijd een raadsel 
blijven, hoe deze verplaatsing is geschied. 

. . . . en een kakelende kip. Dezelfde Heer interesseert zich zeer voor kippen. Ik ook, de 
dieren hebben mij altijd geboeid door hun merkwaardige ceremoniën. Nu meen ik, de functie 
van het kakelen te kunnen verklaren. 

Kippen zijn gezellig levende vogels; de troep, onder leiding van den haan blijft steeds bijeen. 
Moet een kip leggen, dan zondert zij zich noodgedwongen af. Na het leggen, springt ze van 
het nest, en begint ze te kakelen. Zodra de haan dit hoort, kakelt hij terug (opvallend dat de stem 
van de haan veel hoger en doordringender is dan die van de kip), de kip kan zich op het geluid 
af oriënteren, en begeeft zich in de richting van de troep toe, ook als deze, b.v. door planten
groei of bodemgesteldheid volkomen onzichtbaar voor haar is. Vaak komt de haan haar een 
eind tegemoet en vindt direct een copulatie plaats. 

Natuurlijk kakelt de kip ook, wanneer het niet „nodig" is, b.v. als alle dieren in één hok 
zijn opgesloten. Ik geloof stellig dat de oerfunctie van het kakelen is: contacthernieuwing 
met de rest van de groep. 

Albinokonijnen. In de Borsselse inlaag achter ons huis, leven al een jaar volslagen albino
wilde konijnen. 21-Juli '43 zag ik voor het eerst een jong exemplaar. 22 Juli konden we het 
grijpen en constateren dat het geheel sneeuwwit was, en rode ogen had. We stelden het weer 
in vrijheid. Dit exemplaar is op een of andere wijze verdwenen, waarschijnlijk als slachtoffer 
van de Hermelijnen, die er veel voorkomen. Maar op 23 Aug. verschenen in een nieuw broed 
twee albinotjes. Eén hiervan hebben we tot op heden, 24 Juni '44, geregeld gade kunnen slaan. 
Dit voorjaar was er weer een broedje met minstens twee witte jongen, die weer verdwenen zijn. 

De volwassen albino is nu doodziek, zijn hele kop is onthaard en ziet er uit als boomschors, 
zijn pelsje is vies geworden. Gisteren zat hij nog de hele dag in de wind voor zijn hol, vandaag 
zie ik hem niet meer. 

Broed hermelijnen onder de dakpannen. Dit voorjaar merkte ik dat er geregeld Herme
lijnen tussen de pannen en het beschot van ons huis scharrelden. Hun vechten en springen 
— waarbij ze aldoor een vreemd vibrerend, koerend geluid laten horen — maakte soms heel 
wat lawaai op zolder. Door een pijp van de dakafvoer, die vanonder open in een gootje uit
mondt, slipten ze naar binnen, klommen zo ettelijke meters in de pijp loodrecht omhoog om 
in de dakgoot en onder de pannen te komen. Weldra was het gepiep van de jongen te horen, 
wanneer ze werden gezoogd. Daar alle pannen vastgelegd zijn, was niet te constateren hoe het 
nest precies lag. In ieder geval zijn twee van de jongen bij hun eerste tocht naar de grote wereld 
uit de goot dood op straat gevallen. 

Rode koekoek. Dit seizoen leeft in de Borsselse inlaag een prachtig exemplaar van de rode 
variëteit van de wijfjeskoekoek. De kleur doet telkens aan een Torenvalk denken, warm glan
zend licht roodbruin. De vogel is normaal in trek bij de mannetjes. Is deze variëteit wel 
20 erg zeldzaam? Wie heeft er meer gezien? HANS WARRÜN. 

Wouw en Beflijster in Drente. Toen ik Vrijdag 14 April, 's middags om half één, op de 
Haarweg buiten Assen liep, zag ik in de verte een roofvogel aankomen van buizerd-grootte. 
Toen het dier, dat aanhoudend zweefde, dichterbij was gekomen, zag ik tot mijn niet geringe 
verbazing en verrassing dat het een duidelijk gevorkte staart had. De vogel zweefde recht over 
mij heen, laag en langzaam, en toen waren ook grote, lichte vlekken aan de onderkant van de 
vleugels te zien. Het stond nu wel onomstotelijk vast dat ik met een wouw te doen had. De pr ch-
tige roofvogel met zijn sierlijke, slanke vleugels en lange staart zeilde in N. richting weg. Enkele 
roeken zweefden er zwijgzaam omheen; kieviten vlogen even op, en een paar scholeksters 
vloog er op af, maar maakte al gauw weer rechtsomkeert. 
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7 en 8 April namen wij hier troepen beflijsters waar. 7 April op een heitje met jonge den

nen, 8 April in weilanden, dichter bij Assen. In het eerste geval betrof het niet meer dan zeven 
exemplaren, in het tweede minstens het dubbele aantal, waarvan ongeveer de helft wijfjes. 
In beide gevallen waren zij erg schuw. Ze riepen een hard „tèk"; verder maakten ze een lachend 
geluid, niet zo krachtig en schaterend als dat van de groene specht, ook niet in toonhoogte 
dalend. H. A. VAN DER MEIDEN. 

Assen, 25 April '44. 

D e Bonte Sluipvlieg {Echinomyia f era L.). Tussen de talrijke zweefvliegen, die op zonnige 
dagen in September en October nog in groten getale op herfstastertjes zijn aan te treffen, be
vinden zich geregeld ook een aantal grote dikke roodzwarte vliegen, die aan hun ruige be
haring direct als sluipvliegen zijn te herkennen. Doorgaans is dat allemaal Echinomyia fera; 
het geelrode achterlijf met de zwarte middenband geeft ze een nogal kleurig uiterlijk en daarom 
lijkt „bonte sluipvlieg" mij een heel geschikte hollandse naam voor deze dieren. 

Van de meeste sluipvliegen leven de larven als parasiet in andere dieren en de verschillende 
soorten gebruiken uiteenloopende methoden om hun kroost in de gastheer onder te brengen; 
al naar de wijze, waarop ze dat probleem oplossen, zijn ze in tien biologische groepen onder 
te brengen. 

Hoe het bij de bonte sluipvlieg in zijn werk gaat kunt ge op een heel eenvoudige manier 
te zien krijgen; ge behoeft daartoe slechts zo'n dier in een met een kurk afgesloten buisje te 
vangen en levend te bewaren. Tien tegen een dat het een wijfje is — ik ving in het najaar ten
minste nooit mannetjes — en als ge dat nu rustig enige tijd in het buisje laat zitten, zet het 
binnen een paar dagen op de kurk een aantal eieren af, die op hetzelfde ogenblik dat ze gelegd 
worden uitkomen; de bonte sluipvlieg is dus ovovivipaar of in schoon nederlands eierlevend-
barend. Dat is van belang, want in de natuur worden er eieren in de buurt van een gastheer 
afgezet en als het uitkomen lang zou duren, 
was de gastheer natuurlijk alweer verdwenen. 

Dat uitkomen van de eieren is op zich zelf 
reeds merkwaardig, de eieren staan rechtop, met 
hun ene pool op de kurk gekit, en de larve kruipt 
nu niet uit de ei schaal maar stroopt die naar 
onderen af, zodat er dan in plaats van een ei 
een larve staat, die zich met zijn achtereinde in 
het resterende eischaal-napje vasthoudt. De 
meeste tijd leggen de larven zich plat neer, doch 
zodra ge even tegen de kurk tikt of er met een 
naald overheen krast richten ze zich op en voeren 
gelijkmatig slaande bewegingen uit. Ze tasten 
naar een gastheer zoals een slingerplant zoekt 
naar een steuntje. Houdt ge nu een geschikt 
voorwerp boven de larven dan hechten ze zich 
met een druppeltje kleefstof, dat uit de mond 
vloeit, daaraan vast en trekken met een sierlijke 
zwaai de rest van hun lichaam bij. Ge kunt er 
ook een rups overheen laten kruipen, dan be
nadert ge de natuurlijke omstandigheden nog 
meer, maar een paar larf jes moet ge apart houden 
om te zien hoe verwonderlijk lang ze zonder 
voedsel in het leven kunnen blijven. In een voch- De Bonte sluipvlieg. x ó 
tige omgeving, b.v. in het gesloten buisje voeren Tekening van J. Wikkt. 
ze nog na een maand hun zwaaiende bewegingen 
uit en open en bloot in de zon bewaard kunnen ze het altijd nog meer dan twee weken uithouden. 
Dat komt ze goed van pas, als ze eens wat lang op de komst van hun gastheer moeten wachten. 

Bennekom, Aug. '44. J. WILCKE. 

Over de zang van de Kleine Karekiet. Evenals Warren (Juni-no.) noteerde ook ik een 
imitator en wel op 26 Juli 1943 te 's Gravenpolder. Hij liet onophoudelijk de roep van de Witte 
Kwik horen en wel zo sprekend, dat hij niet was te onderscheiden van de roep van de vogel, 
die in zijn buurt zijn broederf had. Zijn „lesgever" was dus in dit geval niet ver te zoeken! 

De Zuid-Bevelandse Karekieten bleken me deze zomer niet alleen goede, maar ook vol
hardende zangers. Volgens Alexanders zanglijst in „The Handbook of British Birds" (ook in 
een Nederlands vogelboek hebben we behoefte aan zoiets!) zingt de Kleine Karekiet regel
matig tot 20 Juli en onregelmatig tot het einde der maand. Ik hoorde ze zeer algemeen tot 
8 Augustus en de 29ste zongen er ook alweer, terwijl Alexander ze slechts zeldzaam hoorde 
in September. D. A. VLEUGEL. 

H e t zachte najaar. Behalve talrijke nog mooi bloeiende planten (b.v. Boterbloem, Melk-
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distel en Witte Dovenetel) hebben vooral verschillende bijen- en wespensoorten dit najaar 
een groot uithoudingsvermogen. 

Op 3 Oct. vlogen e: nog twee wijfjes van de Akkerhommel met volledig gevulde korfjes. 
Het zou interessant zijn, te weten, of dit wijfjes waren, die al een nieuw nest hadden gemaakt! 

Van 19 Sept. tot 10 Oct. had een Atalanta in mijn tuin zijn verblijfplaats gekozen, op zonnige 
dagen vloog hij steeds rond op Afrikaantjes, Dahlia's en Leeuwebekken. Hij hield er vaste 
gewoonten op na, was zeer mak en zette zich zelfs verschillende malen op onze kleren (an-
trekkingskracht der kleur!). 

Op 24 Oct. vlogen nog diverse Honingbijtjes en Wespen op de bloemen, ook nog een kleine 
niet herkende dagvlinder. Op 31 Oct. waren verschillende Wespenwerksters present, terwijl 
zelfs op 9 Nov. een koningin van Vespa germanica L. buiten rondvloog, vermoedelijk op zoek 
naar een geschikt winterkwartier (cf. Walrecht D.L.N. 43 p. 8i) . 

Het interessantste geval was een Groefbijtje, n.1. Halictus calceatus Scop. Een wijfje verliet 
nog op 19 Oct. het grondnest evenals een mannetje en op 4 Nov. werd pas het nest definitief(?) 
gesloten, nadat het bijna dagelijks met droog weer gelucht was! 

Ook de vogels geven redenen tot opmerkingen. Op 7 Oct. trokken nog Oeverlopers over 
de stad. De herfstzangen van Roodborst en Pimpelmees waren opvallend talrijk, terwijl ook 
Zanglijster, Heggemus en Winterkoning zich soms lieten horen. 

Het opvallendst vond ik de stand van Kluten en Zwarte Ruiters op Zuid-Beveland op 7 Nov. 
Ik telde aan Oost- en West-Schengen, Oude Kaai en Terluchtse Weel 75 Kluten en 150 Zwarte 
Ruiters. Deze aantallen bedroegen op 6 Nov. 1935, de laatste goede Kluten- en Zwarte Ruiter-
herfst, maar de helft van de nu bereikte. We mogen dus wel zeer nieuwsgierig zijn, of de over
winteringsneiging van beide soorten, die door de strenge winters zo geleden heeft, dit jaar 
bij aanhoudend zacht winterweer zal terugkeren. 

Den Haag, 9 Nov. 1943. D. A. VLEUGEL. 

De Veldspitsmuis ook op de Veluwe gevonden. In 1930 maakte van den Brink voor 
het eerst melding van het voorkomen van Crocidura leucodon (Hermann) in ons land. Hij 
vond schedels van deze soort in braakballen uit het zuidelijke deel van Limburg. Sindsdien 
is de soort nog verschillende malen vandaar vermeld en eveneens is er een vondst van Ter-
neuzen. Nu is het wel de moeite waard even mede te deelen, dat reeds geruimen tijd voordat 
van den Brink deze soort als nieuw voor ons land opgaf, er in het Rijksmuseum van Natuur
lijke Historie twee exemplaren van deze soort uit ons land aanwezig waren. J. L. F. de Meyere 
verzamelde een i op 11-9-1919 en een S op 2-4-1920, beiden te Ede. Merkwaardig genoeg, 
is deze vondst, die nu nog van belang is, omdat het verspreidingsgebied van Crocidura leucodon 
hierdoor zooveel noordelijker verschoven wordt, nooit gepubliceerd. G. C. A. JUNGE. 

Broedgeval van de kleine plevier. Op 14 Juli trof ik op een grintrijk terreintje langs de 
Maas onder Alem een alarmeerende kleine plevier. Het gedrag der dieren kennende uit de 
glorierijke tijd van het Oostzanergat verborg ik me achter wat struikgewas, zóó dat ik het terrein 
behoorlijk overzien kon. Binnen vijf minuten had de vogel mij toen de plaats gewezen waar ik 
zijn moest, 'k Vond er één donsjong. 

Peter de Jong, die de volgende dag nog eens ging kijken had het geluk nog twee andere jongen 
te vinden. 

Vermoedelijk hebben we hier met een terreintje te doen waar de soort reeds jaren vertoeft. 
Het blijkt n.1. dat dubius hier reeds meerdere jaren achtereen is waargenomen, maar dat tot 
nu toe verzuimd werd de broedvogelstand eens na te gaan. 

Wij hopen nu maar, dat de voortschrijdende vegetatie het milieu niet al te snel zal wijzigen, 
zoodat hij zich voorloopig handhaven kan. R. J. BENTHEM. 

Ijsvogels in Oisterwijk. Met het oog op de plaats gehad hebbende enquête naar het huidige 
voorkomen van de ijsvogel heeft het wellicht zin te vermelden, dat ik gedurende de eerste 
helft van Juli regelmatig een tweetal exemplaren dezer soort waarnam in het stroomdal van de 
Reuzel, nabij de Hondsberg in Oisterwijk. Ook vond ik een nestgang in een steil afgeslagen 
oever waarbij ze zich ophielden, doch dat niet (meer) bewoond was. R. J. BENTHEM. 
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