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31 Aug. '47 een ex.bij Haamstede. 
22 Sept. '47 5 ex. aan de dijk bij Zonnemaire en ruim 20 ex. in de omgeving van Ouwerkerk 

en Zierikzee. 
4 Oct. '47 ruim 10 ex. aan de Zuiddijk van de Inlagen (Serooskerke). 

10 Oct. '47 een ex. bij Serooskerke. 
De Gele luzernevlinder zag ik ook een paar keer n.1. 
23 Aug. '47 een ex. bij Serooskerke en 
22 Sept. '47 2 ex. bij Zonnemaire. 
Rouzomantel (Vanessa antiopa). 20 Juli '47 zag ik in een met elzen begroeid weggetje in de buurt 
van Haamstede een Rouwmantel, tot dusver had ik deze vlinder op Schouwen nog nimmer 
ontmoet. 

Serooskerke J. VIERGEVER. 

Pestvogel/ Door mij is de Pestvogel waargenomen op 19 Januari 1948 aan het Kanaal op de 
Vreelandse weg. 

Hilversum. W. BOSSONG. 

Ijsvogel. Waarnemingen in i936-'37 te Wassenaar ter vergelijking met het artikel van Prof. 
Baerends in D.L.N, van Oct.-Nov. '47. 

1. Tijdens de braakbewegingen welke de ijsvogel maakt, komt, ook al is het na het voeren, 
een gratenbal te voorschijn, wat door mij verschillende keren is waargenomen. Onder de roest-
plaats in de nabijheid van het nest zijn deze gratenballen steeds in een groot aantal te vinden. 
Veelal is die bal nog stevig in zijn geheel. 

2. De jongen kwamen niet terug in het oude nest, doch wel (eenmaal waargenomen) in een 
nieuw gemaakte nestpijp, welke nog niet voltooid was. Een of twee dagen voor het uitvliegen 
kwamen de jongen voor aan de ingang van de pijp. 

3. Nog niet waargenomen dat de oude vogels de faeces der jongen naar buiten brachten, wel 
na het uitkomen der eieren de eierschalen, welke soms onder de nestpijp lagen. Bij 4 nesten 
heb ik dit waargenomen. De uitwerpselen der jongen maken juist het nest tot een onwelriekende 
zwarte stroperige massa. 

4. Ook bij het maken van het nest komt de vogel achterwaarts met het zand te voorschijn 
en valt met het zand naar beneden, doch vangt zichzelf tijdens de val weer behendig op. 

5. Aan de geluiden der jongen kan men zo ongeveer horen hoe oud ze zijn. Het geluid her
innert aan dat van jonge spreeuwen. 

6. Evenals zo dikwijls bij andere vogels het geval is, zag ik dat het J het ¥ een visje aanbood en 
dat het . dit ook aannam en opslokte. 

Alkmaar. GERRIT DE BEURS. 

Kauwtje met symmetrisch bont. Aan de Zuidrand van Den Haag tegen de binnen duin
rand, nam ik op 26 Maart j.1. een kauwtje waar met wit in de vleugels. Bij het opvliegen bleek, 
dat in elke vleugel twee k drie pennen wit waren. Vermoedelijk waren dit ongeveer de derde 
en vierde grote slagpennen. In elk geval niet de eerste paar pennen. 

Den Haag. A. SOLLAART. 

Wie weet, waar veldkrekels zitten? Onze grote zwarte veldkrekels {Gryllus campesnis) is 
niet zo algemeen bekend. Toch komt hij op veel plaatsen op de diluviale gronden voor en hij 
is wel zo karakteristiek, dat het betrekkelijk gemakkelijk is zijn aanwezigheid op te merken: het 
is de enige soort, die buiten in de maanden Mei en Juni sjirpt. Wij houden ons zeer aanbevolen 
voor gegevens over het voorkomen van deze luidruchtige zwartjes. In het bijzonder zijn wij 
benieuwd naar gegevens uit Drente! Alle waarnemingen zijn ons welkom; wie niet zeker is van 
zijn waarnemingen of determinatie, stuurt maar alle bijzonderheden en zo mogelijk een gevangen 
exemplaar (met wat mos in een stevig pillendoosje met luchtgaten). Kosten worden desgewenst 
vergoed. Onderwijzers, vormt onze krekel misschien hier of daar nog een vermaaksobject voor 
de schooljeugd? 

Een verhaal over onze krekelwaarnemingen hopen we t.z.t. in dit tijdschrift te kunnen laten 
volgen. 

Zoölogisch Laboratorium, Groningen, M. DUIJM. 
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