
8o S l S l S l S l S l S l S l D f LEVENDE NA TUUR 

gewond en vloog weg, achtervolgd door de valk. Maar deze kwam te laat: de spreeuw dook tussen 
de bomen, en de achtervolger, die met zijn lange vleugels in het bos niets kon beginnen, moest 
opgeven. 

Arnhem, E. ABMA. 

Een Beflijster (Tardus t. torquatus. L.) in het Kralingerhout. Tijdens het territorium-
bepalen van de merel in het Kralingerhout, maakte mijn metgezel me attent op een tamelijk 
vreemdsoortige vogel, die zich op grote afstand van ons tussen het gras bevond. De prisma
kijker bracht uitkomst. Het was een Beflijster o. De vogel geleek vrij veel op een merel: is alleen 
iets groter en heeft een witte band over de borst lopen. De kijker liet ook duidelijk de vuilwitte 
veerzomen zien. Het gedrag van deze vogel was gelijk aan dat van de merel, alleen was ze veel 
schuwer en daardoor niet tot op korte afstand te naderen. 

Na de eerste waarneming in het gras gaf ze zich niet meer bloot en bleef van struik tot struik 
vliegen, steeds een 30 meter voor ons uit. 

Deze soort wordt voor ons land als „vrij zeldzaam doortrekkend" opgegeven en dan nog alleen 
voor Vlieland en Texel en de duinstreek. Voornamelijk eind September. 

Broedend is deze soort in de vorige eeuw enkele malen waargenomen t.w. Lisse 1855: War
mond, bij Groningen, Zutphen 1855, Velsen, Cromvoirt en Nuland (Haverschmidt; Faun. 
overz. v. d. Ned. broedv. 1942 p. 90) en Bloemendaal 1913. Dit laatste broedsel mislukte, daar 
het verstoord werd. (Ardea 2 p. 159). Een 9 namen we niet waar. 
Rotterdam, 10 April 1948. J. C. M. MARQUENIE. 

Voorjaarswaarneming van Beflijster en Kleine Zwaan. Op 30 Maart 1948 werden 
door ons een tweetal Beflijsters gezien in de duinen van De Krim op Texel. 

Op dezelfde dag namen wij in de Roggesloot bij de Cocksdorp een Kleine Zwaan waar, die 
op 31 Maart in de middag na langdurig veren poetsen en een paar maal met de vleugels slaan 
in noord-oostelijke richting over zee verdween. 

Groningen. C H . H. ANDREAS. 
H. D. SCHOTSMAN. 

Anomia. Bij een herziening van mijn collectie ontdekte ik dezer dagen een Lamellibranchiaat, 
welke door den heer Dr C. O. van Regieren Altena onmiddelijk herkend werd aan de drie ken
merkende spierindruksels als Anomia ephippium L. Het ex. werd in Juli 1946 te Wemeldinge 
(Z.-Beveland) gevonden. Aangezien na het onderzoek van mej. T. van Benthem Jutting gebleken 
is dat deze soort vrij zeldzaam in ons land is, achtte ik deze mededeling de moeite waard. 

Den Haag. A. C. VAN BRUGGEN. 

Strandwaarnemingen gevraagd. De Strandwerkgemeenschap van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie en de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is sedert enige jaren bezig 
met het samenstellen van een systeem van strandwaarnemingen, teneinde zo te komen tot een 
voor ieder toegankelijk, volledig overzicht van alles, wat bekend is over de Nederlandse mariene 
flora en fauna. In eerste instantie werden opgenomen de waarnemingen, door de leden ingestuurd, 
terwijl een begin is gemaakt met het doorwerken van tijdschriften en boeken, teneinde ook hieruit 
gegevens te lichten. Daar we echter overtuigd zijn, dat ook onder de lezers van dit blad velen, 
die geen lid van de strandwerkgemeenschap zijn, over waardevolle gegevens beschikken, in 
oude waarnemingsdagboeken en in collectie's, verzoeken we allen, die over strandwaarnemingen 
beschikken, ook van de gewoonste soorten, deze aan onderstaand adres te zenden, met vermelding 
— zo volledig mogelijk — van de volgende gegevens: naam (Nederlandse en Latijnse); plaats 
en datum der waarneming (liefst zo nauwkeurig mogelijk, desnoods echter bijv. „Zuidhollandse 
kust, vóór 1940"); naam (en adres) van de waarnemer; collectie, waarin zich materiaal bevindt 
(indien dit tenminste verzameld is); verder alle gegevens, die naar de mening van de inzender 
belangrijk zijn, bijv.: levend of dood, milieu, weersomstandigheden (wind!), ook, indien de 
determinatie door een expert is verricht, dit graag even vermelden! 

Desgewenst kan men aan onderstaand adres waarnemingsformulieren aanvragen. Personen, 
die van de door ons verzamelde gegevens gebruik wensen te maken, kunnen zich ook tot onder
staand adres wenden. Ondergetekende verstrekt verder alle gewenste inlichtingen. 

Scheveningen. PIET LEENSHOUT, Harstenhoekweg 209. 

Hop. In de eerste week van April werd gedurende een dag of vier een Hop (Upupa epops epops 
L.) aan de Zuidkant van Texel waargenomen (o.a. door Ten Haaf, Bloemendaal). Volgens „De 
Nederlandsche Vogels" door Eykman c.s. waren er tot nu toe slechts twee April-waarnemingen 
uit de literatuur bekend. 

Overveen. VAN DE POLDER. 


