
eenden, wanneer deze in grote groepen zwem
men. Lebret legt dit uit als plotselinge inner
lijke belevingen van een angstreactie op een 
lang uitblijvende, verwachte aanvalsprikkel. 
Het verschil met zijn geval is, dat de beide 
woerden blijkbaar geen neiging voelden tot 
duiken. Ik meen dit interessant geval van sa
menspel in de kleinst-mogelijke groepvorming 
te moeten doorgeven als vergelijkingsmateriaal 
voor vogel-pyschologcn. 

Biezelinge. B. J. J. R. W A L R E C H T . 

Krakeenden. Op 4 April 1954 namen wij drie 
Krakeenden, twee mannetjes en één wijfje, 
waar in de plassen aan de voet van de Noord-
berg ten oosten van Renkum. De mannetjes 
waren aan de zwarte anaalstreek duidelijk te 
onderscheiden van het wijfje, dat op haar beurt 
door de opvallende witte vleugelspiegel duide
lijk herkenbaar was. 

B. J. HOOGERS. 
J. STEENMAN. 

Twee zeer zeldzame vogels bezoeken Wage
ningen. De Zwarte wouw (Milvus migrans 
(Bodd.)) werd dit voorjaar tweemaal te W a 
geningen gezien en als zodanig herkend, De 
primeur hadden Dr W . H. van Dobben en 
echtgenote op 4 Maart, toen de vogel aan de 
rand van de bossen op de heuvels, boven de 
bouwlanden van de zandige Eng vloog. Mijn 
vrouw, op een ontmoeting met deze dwaalgast 
verdacht, kreeg de vogel (dezelfde?) vijf da
gen later prachtig te zien boven het lage gras-
landgebicd van het Binnenveld. Zij keek juist 
naar een Buizerd, die zich op deze vrijwel 
windstille dag liet rondzeilen door de blauwe 
lucht, profiterend van de goede thermiek. Toen 
kwam daar vanuit het noordoosten een onge-

* veer even grote vogel aanzweven, kennelijk 
geen Buizerd, omdat hij slanker gebouwd was, 
hoewel het vliegbeeld er op geleek. De kijker 
werd gericht en het vermoeden bewaarheid : 
de gevorkte staart was duidelijk zichtbaar. De 
vogel was zo welwillend, afwisselend cirkelend 
en een eindje vliegend, tot vlak boven haar te 
komen. De geheel donkerbruine onderkant van 
het lichaam, de vleugels nog donkerder, de 
staart van onder iets licht, maar weer met don
kere eindband, sloten verwarring uit met de 
Roodbruine wouw (Milvus milvus (L.) ) , wel
ke soort in het vederkleed scherpe contrasten 

vertoont. Toen onze Zwarte wouw zich goed 
had laten bekijken, maakte hij een sierlijke draai 
en verdween naar het oosten, richting Eng. 
Volgens de nieuwe Vogelgids was deze zeld
zame soort slechts 20 maal in ons land waar
genomen. 
Piepers zijn niet gemakkelijk te herkennen en 
vormen geen bijzonder Interessante groep on
der de vogels. Hierdoor zullen ongewone soor
ten onder hen meermalen aan de aandacht ont
snappen en ook wel vaker voorkomen dan 
wordt opgegeven. Tot dit laatste zal eveneens 
bijdragen, dat men bij veldwaarnemingen niet 
gauw zeker van zijn zaak is. Zo kan ook in 
het onderhavige geval de waarneming van de 
Grote pieper (Anthus richardl Vieill.) slechts 
voor waarschijnlijk doorgaan. Op 14 Maart 1.1. 
met bewolkt weer en een krachtige, koude 
oostenwind pleisterden er veel piepers bij W a 
geningen. Z o zagen wc 's namiddags een troep 
van 70 Graspiepers in het Binnenveld, terwijl 
er om twaalf uur een kleinere troep op de dijk-
hellingen voor de stad aan het voedselzoeken 
was. Daartussen meende mijn vrouw, naar de 
fladderende vlucht bij het neerstrijken en de 
grootte te oordelen, een Veldleeuwerlk te zien. 
Echter, toen de kijker er aan te pas kwam, 
bleek het helemaal geen leeuwerik te zijn, maar 
een pieper, hoewel een vreemde pieper, met 
vlekken als van een Zanglijster op zijn borst. 
Toen ik de kijker overnam, was de vogel helaas 
gevlogen. Iets anders als een Grote pieper kan 
het moeilijk geweest zijn, maar ja..., voor vol
ledige zekerheid hadden we hem graag belden, 
en dan rustiger, bekeken. 

Wageningen. Dr D. M. D E VRIES. 

Oeverzwaluwen zonder oever. Wie . zolang de 
veelbesproken en nog vaker ontworpen IJ-
tunnel er nog niet is, naar Amsterdam-Noord 
wil reizen, die kan voor dit watertochtje, be
halve van een der, eveneens zéérveelbesprokcn. 
ponten, ook gebruik maken van de Bergmann-
bootjes, vertrekkende tegenover het Victoria-
hotel. Men kan dan óf naar het beroemde Tol
huis oversteken, óf naar het eindpunt van de 
Mceuwcnlaan. Deze laatste lijn brengt U over 
het IJ met fraaie vergezichten links en rechts 
op de havendrukte van kleine en grote sche
pen, oceaanstomers, dokken en werven, en 
voert U dan, zacht puffende langs cen paar op 
ijswacht liggende ijsbrekers, een van de sluizen 

99 



binnen, waar het Noordhollands Kanaal zijn 
slingerlodp door de gehele lengte van Noord-' 
holland boven het IJ aanvangt. Helaas houdt 
het kanaal even voorbij deze sluis, even plot
seling op als het begonnen is, want een flink 
dijkje dwars door het vaarwater verspert het 
bootje de weg, zodat het gedwongen wordt, na 
wat angstwekkend gemanoevreer van de kapi
tein, aan te leggen aan de steiger, waar U dus 
dient te debarkeren en de reis te voet of per 
bus voort te zetten. De reden van het bestaan 
van die hinderlijke dijk is het feit, dat de sluis, 
daterend uit het midden der vorige eeuw, sedert 
jaren niet meer wordt gebruikt en dus voort
durend open staat, waardoor het IJwater zon
der die dijk het kanaal op onwettige wijze zou 
vullen, wie weet wat voor rampen veroorza
kend. De sluis is dus oud, buiten gebruik, en 
derhalve tamelijk aftands. Verweerde, bakste
nen muren, afgesleten hardstenen trapjes, nog 
aanwezige zware houten sluisdeuren en een 
niet meer aanwijzende waterpeilaanwijzer ma
ken er een stukje antiek van in het aan antiek 
toch al rijke Amsterdam. Die bakstenen sluis-
kolkmuren nu zijn aan de bovenkant afgewerkt 
met hardstenen randen, en, gelijk het cen in 
wording zijnde ruïne betaamt, is tussen de bak
steen en de hardsteen de kalklaag door de tand 
van Vader Tijd weggeknaagd. Maar, zoals het 
in een harmonisch huwelijk gaat, •wat door Va
der Tijd wordt versleten, dat wordt door Moe
der Natuur weer gebruikt om vreugde te bren
gen. Neues Lebcn blüht aus den Ruinen 
in de ontstane vrij brede spleten hadden in de 
vorige zomer ondernemende Ocvcrzwaluwcn 
hun huishoudens gevestigd. De oude vogels 
zweefden over het water van de slulskolk en 
het kanaal en doken van tijd tot tijd feilloos in 
het „ncstgat" om de buit aan de jongen te voe
ren, waarbij ze zich van de ronkende bootjes 
niets aantrokken. En de jongen waagden zich 
soms tot aan de rand van de afgrond, om, als 
het bootje voorbijvoer, haastig het veilige duis
ter van de nestgang op te zoeken. Of deze 
Ocvcrzwaluwcn beïnvloed waren door de geest 
van de vele Amsterdammers, die ook gedwon
gen zijn zich in hele en halve ruïnes toch ge
lukkig te voelen, is mij niet bekend. 

Ir W . WIEBOLS. 

Vorstslachtoffcrs. Hoewel de vorstperiode ook 
dit jaar voor de vogclwaarnemer verscheiden 

aardige waarnemingen opleverde, heeft menige 
vogelsoort een flinke tol moeten betalen. Ijs
vogel, Dodaars, Watcrhoen en Meerkoet zijn 
daar sprekende voorbeelden van. In het W a 
geningse gebied, waar Ijsvogel en Dodaars ge
regeld elk jaar als waargenomen soort geno
teerd konden worden, laten zij dit jaar practisch 
verstek gaan. B. J. HOOGERS. 

Eerste aankomst. Tot op heden zijn voor het 
Wageningse gebied de volgende data bekend 
van de eerst aankomende vogels in 1954 : 
Kievit 21 Februari. 
Rietgors 21 Februari. 
Zwarte roodstaart 14 Maart. 
Tjiftjaf 19 Maart. 
Fitls 27 Maart. 
Boerenzwaluw 28 Maart. 
Zwartkoptulnflulter 3 April. 
Gele kwikstaart 4 April. 
Kleine plevier 10 April. 
Boomvalk 17 April. 
Gekraagde roodstaart 18 April. 
Zwarte ruiter 22 April. 
Tapuit 24 April. 
Oeverzwaluw 24 April. 
Witgatje 24 April. 
Visdiefje 24 AprÜ. B. J. HOOGERS. 

Aangeschoten Havik. Op cen excursie op eerste 
Paasdag dwaalden we o.a. door het Elbertsbos 
bij Delden. W e namen daar vier Reeën waar. 
Midden in het bos zagen we een roofvogel zit
ten, die door de kijker een Havik (mannetje) 
bleek te zijn. W c slopen dichterbij en pas op 
het laatste ogenblik fladderde hij weg. Bij een 
tweede poging konden wc de vogel, die er 
slecht aan toe was, grijpen. W e namen hem 
mee naar huis, waar bij onderzoek bleek, dat 
hij een schot hagel had gekregen. Hij ging soms 
op de hurken zitten van zwakte (honger). W e 
hebben hem stukjes vlees voorgelegd, maar hij 
keek ons alleen maar strak aan met zijn felle 
ogen. Toen hij na een uur nog niets gegeten 
had, heb ik hem voorzichtig vlees in de bek 
gestopt en dat slikte hij inderdaad door. Hij 
wordt nu werkelijk veel beter. Als hij helemaal 
opknapt, brengen we hem de grens over, want 
hier in de jachtterreinen zijn we er niet gerust 
op, dat er niet weer op hem wordt geschoten. 

Almelo. G. J. V A N ZALK. 
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