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Merels en Zanglijsters.' In de Chasseur francais van December 1947 wordt geklaagd over 
het verdwijnen van de Merel en de Zanglijster. De schrijver geeft niet alleen de schuld aan Gaaien, 
Eksters en Eekhoorns, maar acht ook de jagers verantwoordelijk. 

In tegenstelling met ons land, waar alle lijsters onvoorwaardelijk onder bescherming staan, 
zijn ze zowel in België als in Frankrijk vogelvrij, tenminste in de jachttijd, die in Frankrijk tot 
in April voortduurt. Voor de twee millioen jagers in dat land, evenals voor de duizenden Bel
gische vogelvangers zijn deze zangvogels nog altijd een gewilde jachtbuit. 

Welke Nederlandse ornitholoog wil eens vaststellen hoe het met de lijsterbevolking in Neder
land staat? 

Leeuwarden. H. H. BUISMAN. 

Afpakspelletjes van jonge Kokmeeuwen. Ieder kent dit beeld uit de winter: in de stad 
worden de Kokmeeuwen gevoerd. Eén van hen heeft een grote homp brood bemachtigd, die 
hij niet onmiddellijk kan doorslikken. Hij vliegt ermee weg en voordat het naar binnen gewerkt 
is, zitten een paar andere Kokmeeuwen of Stormmeeuwen hem op de hielen. Er ontstaat een 
wilde jacht, die in felheid maar weinig onderdoet voor een overval van Kleine jagers op vissende 
Sterns. Meestal verwisselt het voer een paar maal van eigenaar, voordat de belagers hun belang
stelling verhezen en de laatste bezitter zijn buit in vrede verwerken kan. Dit afpakken van 
voedsel zit de meeuwen in het bloed. Ze doen het ook bij heel andere soorten. Op onze grote 
vogelslikken maken ze het vaak tot systeem. Het is geen zeldzaamheid, de Kokmeeuwen verspreid 
tussen fouragerende Rosse grutto's en Tureluurs op wacht te zien staan om aan te vallen, zodra 
één van de Steltlopers een vette rose worm buitgemaakt heeft. 

Jonge vogels hebben vaak jachtspelletjes, waarbij de soorteigen manier van jagen op speel-
objecten toepast wordt. Volgroeide jonge Torenvalken bijv. stoten als bezetenen op dennenappels, 
takjes en dorre blaadjes. Jonge Kokmeeuwen doen niet anders. Aan de Zuiderzee zien we ze 
in de nazomer vaak stootduiken en met veel vertoon van kracht een lange sliert waterplanten 
buitmaken. Ze vliegen dan een tijdje met hun prooi rond; ten slotte laten ze hem maar weer 
vallen. In Augustus 1947 (en ook vroeger) zagen we, dat de gelukkige bezitter van zo'n speel-
prooi fel achtervolgd werd door jonge soortgenoten. Die brachten hem net zo lang in het nauw, 
totdat hij zijn sliert flap liet vallen. De prooi werd dan in de lucht of van het water opgepakt 
door een der achtervolgers en het schouwspel herhaalde zich. Zo'n vormeloze bos waterplanten 
ging dan van bek tot bek totdat de vogels er ineens geen belangstelling meer voor hadden. De 
rust duurde dan maar kort en het spel begon van voren af aan. 

Deze afpakspelletjes duiden er wel op, dat het „jagergedrag" de Kokmeeuwen aangeboren 
is, zoals het trouwens bij de Jagers zelf ongetwijfeld ook zal zijn. L. TINBERGEN. 

Dagvlinders. In de buitengewoon warme en droge zomer van 1947 hadden we hier in de 
omgeving Wageningen-Bennekom over het algemeen opvallend weinig Schoenlappers (FaneKü'5). 
Met de Dagpauwogen en Koningsmantels kon het er nog mee door, maar met de overige 
soorten was het droevig gesteld, zelfs de Kleine vos, anders toch een van onze algemeenste 
dagvlinders, vertoonde zich nauwelijks. 

Koninginnepages waren er daarentegen genoeg en het Kleine vuurvlindertje, dat ik vnl. 
ken van vochtige plaatsen, vloog hier nu ook in de droogste tuinen. 

Werkelijk ongelofelijk waren de aantallen Knollenwitjes en Kleine geaderde witjes, vooral om 
planten met lila of paarse bloemen dwarrelden ze in hele wolkjes. Of ze waren aan het eierleggen 
en het was nu een prachtige gelegenheid eens na te gaan op welke manier de wijfjes de geschikte 
voedselplant (verschillende Cruciferen, van de wilde soorten vnl. Raket) weten te vinden, hoe 
ze laag vliegend, op het gezicht blijkbaar, op elk willekeurig groen blaadje afstevenen, zelfs op 
heel kleine kiemplantjes, op moskussentjes tussen de stenen, op een afgevallen groen blaadje, 
en hoe ze pas op het laatste ogenblik, nu op de reuk, uitmaken of ze de goede plant te pakken 
hebben of niet. 

Behalve deze echte Witjes lieten ook hun familiegenoten zich dit jaar niet onbetuigd. In Juni 
vlogen hier veel Grote geaderde witjes en later in de zomer was het aantal Luzernevlinders zowel 
Oranje als Gele, niet gering. J. WILCKE. 

Eierleggende Witjes komen ook op groene papieren af. In Augustus zagen wij bij Elburg 
ook veel Oranje en Gele Luzernevlinders. N. T . 
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