
2. De mededeling moet beschouwd worden als 
no. 1 van een nieuwe serie, die thans onder 
auspiciën van het nieuw opgerichte Meijen-
dell-Comité zal worden uitgegeven. 

3. Bij de lijst van leden van het Comité is 
weggevallen de naam van Prof. W , F. J. M. 
Krul (Den Haag). 

4. Aan het einde werd bij de subsidiërende 
instellingen verzuimd te vermelden de 
G. L. Funke-Stichting. 

Prof. Dr D. J. KUENEN. 

Roodkopklauwier doet Wageningen aan. Als 
men geregeld vogelinventarisaties verricht, 
waarbij men zich van elk individu rekenschap 
moet geven, kan men er van verzekerd zijn 
ook af en toe grote zeldzaamhedcn te zien. 
Deze belevenissen zijn als het ware extra aan
sporingen met het moeizame werk voort te 
gaan. 20 Augustus laatstleden was voor ons 
z o n geluksdag. Dertig soorten op de ronde in 
het Binnenveld is voor de slappe vacantie-
maand al iets ongewoons en we waren al volop 
tevreden met de Oeverloper, de acht Tapuiten 
en de, vermoedelijk jonge, Roodborsttapuit, die 
met talrijke Paapjes op doortrek pleisterden. 
De volgende waarneming maakte deze dag 
echter onvergetelijk. 
Opmerkzaam gemaakt door het hevige gescheld 
van een Grasmus, keken we beiden in dezelfde 
richting : de rand van een roggestoppelveld, 
omzoomd door een ruige, droge sloot, met 
struikjes en een omrastering er langs. Terwijl 
ik op een verhevenheid van de grond de eerste 
Tapuit zag zitten, ontdekte mijn vrouw boven
in een struikje iets vreemds : een klauwier. 
Nu eens niet de Grauwe klauwier (tweemaal 
in dit gebied door ons in Mei op doortrek ge
zien) of de Kleine klauwier (zeer waarschijnlijk, 
maar toch niet geheel zeker, door ons waarge
nomen op 29 en 30 November 1951), om niet 
te spreken van de 's winters in de Wageningse 
omstreken niet bepaald zeldzame Klapekster, 
maar... een Roodkopklauwier ! W e troffen het 
dubbel, dat het een schitterende oude vogel was, 
wiens roodbruine kruin en nek prachtig afsta
ken tegen het zwart van voorhoofd, oogstreek, 
mantel, vleugels en staart. Scherp contrasteerde 
in de middagzon ook het heldere wit van keel, 
schoudervlekken en stuit. Later, op de draad 
van de omheining, liet hij zich van dichtbij 
rustig bewonderen, van achteren en van voren, 

totdat wij er eindelijk genoeg van kregen en 
onze weg vervolgden. Zonder gezelschap bleef 
hij echter niet achter, want behalve door de 
reeds vermelde Grasmus, werd hij geschaduwd 
door een paar Graspiepers en enige Kneutjes, 
die deze vreemde kleurling uit het Zuiden eens 
terdege opnamen. Vogels zijn ook nieuwsgierig 
en zon roofvogclachtige snavel wekt boven
dien achterdocht. 
's Avonds vertoefde de klauwier nog in de on
middellijke omgeving, zodat de heren Dr R. D. 
Crommelin, B. J. Hoogers, H. A. Schwarz en 
J. Steenman deze zeer bijzondere waarneming 
konden bevestigen. De andere dag keken an
dere gewaarschuwden er evenwel tevergeefs 
naar uit. De vogel was gevlogen. 
Wageningen. Dr D. M. D E VRIES. 

Vorstslachtoffers onder niet algemene vogels. 
Vorstslachtoffers (tragische gevallen) geven 
het voordcel, dat de soort met volledige zeker
heid kan worden vastgesteld. Voor Zeeland 
kunnen, als gevolg van de strenge winter 
1953-54, onderstaande vogels worden genoemd: 
Waterral , 1 ex. Biezelinge, 1 ex. West-Kapelle, 
1 ex. Middelburg. 
Kleinst waterhocn, 1 ex. Biezelinge. 
Fuut (in zilt water), 1 ex. Biezelinge. 

B. J. J. R. W A L R E C H T . 
Watcrpiepcr. Op 7 Maart 1954 zag ik in een 
slootje bij Biezelinge (Z.) een Waterpieper. 
In het bezit van de niet genoeg te prijzen „Vo-
gelgids", was het mij mogelijk van dichtbij de 
kleine verschillen in de kenmerken met de 
Oeverpieper vast te stellen. 

B. J. J. R, W A L R E C H T . 
Witvlakvlinderrupeen-invasie. Maandag 16 
Augustus wemelde het in de buurt van de Nic. 
Beetsstraat te Utrecht plotseling van de rupsen 
van de Witvlakvlinder (Orgyia antiqua), 
kleine zowel als grote. Ze kropen in massa's 
over de straten, in de tuinen, en op de balcons, 
ramen en vensterbanken der huizen, zelfs van 
de bovenste verdiepingen. 

Zijn ze misschien door een van de windhozen, 
die toen over ons land trokken, opgenomen en 
meegevoerd ? De meeste zagen er wel naar uit 
dat ze wat te verduren hadden gehad : hun gele 
rugschuiertjes waren er grotendeels afgewreven 
en ook hun zwarte penseelbundels waren vaak 
zwaar gehavend ; enkele misten zelfs beide 
vormen van lange haarbundels volkomen. 

H. V A N K O O T E N . 
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