
een groeiplaats van Robertskruid. De niet bij
zonder krachtige wind had de deelvruchtjes 
meegenomen en tegen de natte verf geslingerd. 
waar de kleefdraden bleven vastplakken. Die, 
welke tegen de glazen ruiten waaiden, hechtten 
zich niet vast, maar vielen op de vensterbanken, 
waar zij bleven vastplakken. Verf voor buiten
werk droogt spoedig en vormt dan een hard en 
niet meer klevend huidje. In betrekkelijk korte 
tijd waren dus talrijke deelvruchtjes komen 
aanwaaien. De wind schijnt dus nog aardig vat 
te hebben op de kleefdraden, die evenwel eerst 
bij een bepaalde windkracht loslaten, waardoor 
transport op verre afstand tevens verzekerd is. 

J. MART. DUIVEN. 

Middelste bonte specht. 26 Juli jl. kwamen 
's morgens tussen 6.30 en 7 uur twee vogels bij 
het voederhuisje, dat op de rand van mijn bal-
con staat. Ik had ze nooit gezien en zocht in 
het boekje „Zien is kennen". Ik vond daarin 
als nr 220 de Middelste bonte specht, waarvan 
afbeelding en beschrijving geheel met mijn 
vogels klopten. Ik zag bovendien in de beschrij
ving, dat deze soort in ons land zeer zeld
zaam is. 
Op 1 Augustus, 's morgens om 6 uur, zag ik 
een van de vogels opnieuw. Nu zat hij hevig 
te hameren op een tak, zodat bast en schilfers 
hout er af vlogen. Het rode mutsje op de kop 
en de witte tekening op de vleugels kon ik 
duidelijk waarnemen. 

Amersfoort, Augustus 1955. 

A. J. A. B U S Q U E T - S W E R T S . 

Rode Boerenzwaluw, Ergens op Zuid-Beveland 
broedt thans voor het derde jaar een Boeren
zwaluw, die sterk afwijkt in kleur. De rode 
keelvlck is zeer donker ; de borst en buik zijn 
geheel roodbruin (ongeveer de kleur van de 
buik van de Appelvink in de „Vogelgids"), iets 
donkerder tegen de vleugels ; de stuit is onder 
tegen de staart scherp afgezet en donkerder 
bruin-rood. Verder heeft het dier alle kenmer
ken van de Boerenzwaluw, o.a. de blauwe keel-
band. De vogel, een mannetje, is gepaard met 
een normaal wijfje. Het was prachtig, de beide 
zo verschillend getekende vogels naast elkaar 
te zien zitten. 
De afwijkende kenmerken worden op de jongen 
overgebracht, althans was dit jaar een der 
jonge vogels het evenbeeld van de vader. 

Jammer genoeg bereikte mij het bericht van de 
aanwezigheid van de afwijkende Boerenzwaluw 
juist na het uitvliegen van het eerste broed van 
dit jaar. Ik hoop, met medewerking van de 
boer, het tweede broedsel, waarmee thans een 
aanvang wordt gemaakt, scherp in het oog te 
kunnen houden en eventueel de jongen te doen 
ringen. 

Biezelinge, Juli 1955. B. J. J. R. W A L R E C H T . 

Een idylle. Op een middag met zon, nog voor 
dit jaar de zomer werkelijk begon, liepen twee 
Kauwtjes op een grasveld te Wageningen. Of 
het paar verloofd was of gehuwd, dat kon ik 
zo niet zien. Een van de levensgezellen, gaande 
in de richting van de zon, spreidde de vleugels 
naar beneden uit, zodat zij de grond raakten. 
Slechts even duurde dit gebaar. W a t zou het 
betekend hebben ? Een onder Kraaiachtigen 
gebruikelijke vriendschapsbetuiging, waarbij de 
eveneens gespreide vleugels worden bewogen 
en geluiden worden voortgebracht, leek het 
niet. Even later ging mij een licht op : het was 
een uitnodiging om te zonnebaden ! Toen, ter
wijl de Kauwtjes vlak naast elkaar liepen, rich
ting noordoost, spreidde dezelfde linkslopende 
vogel weer zijn vleugels uit, ging nu echter bo
vendien liggen met opgerichte kop. Aan een 
zonnebad viel niet te twijfelen. Het aardigste 
kwam echter nog. De andere, rechtslopendc 
Kauw wandelde nog even door en deed toen. 
een halve slag naar links draaiende, hetzelfde. 
Bij deze handeling werd de linker vleugel van 
de rechtse vogel behoedzaam als in een tedere 
omhelzing over de rechter vleugel van de linkse 
vogel gelegd en kwamen de koppen vlak bij 
elkaar. Beide lijven, het een naar het zuid
westen, het ander naar het zuidoosten gestrekt, 
hadden aldus evenveel profijt van de zon. die 
hen vanuit het zuiden bestraalde. Zo knus en 

zo practisch ! Maar deze voorzomer was 
ook voor de vogels allesbehalve ideaal en zo 
duurde dit tafereeltje maar kort. De schaduw 
van een donkere wolk gleed over het veld, het 
werd weer kil, de Kauwtjes stonden op en vin
gen aan zich te poetsen, zoals dat bij keurige 
Kauwen behoort. 

Wageningen. Dr D. M. D E VRIES. 

Waar Kievitsbloemen willen groeien. Naar 
aanleiding van de mededeling van de heer A. C. 
van Bruggen in D.L.N., 58, 7, over het ver-
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schijnen van de Kievitsbloem in de Natte 
Sprank (Ganzenhoek van Meyendell), kan ik 
de schrijver hoop geven, wat betreft de moge
lijkheid, dat deze soort zich ter plaatse zal 
handhaven. Weliswaar wordt de Kievitsbloem 
in uiterwaardgraslandcn aangetroffen, uiteraard 
vruchtbaarder dan de duingrond van de Natte 
Sprank, maar hier staat tegenover, dat zij het 
ook uitstekend kan doen in blauwgraslanden, 
die zuur zijn en zeer arm aan stikstof, kali en 
fosfaat. Zo herinner ik mij nog uit mijn H.B.S.-
tijd van vóór 1920 het verrassende voorkomen 
van dit fraaie bolgewas in het Land van Stein, 
benoorden de Hollandse IJssel in de buurt van 
Haastrecht. En later toen ik voor mijn proef
schrift de blauwgraslanden in de Krimpener-
waard bestudeerde, trof ik eveneens op derge
lijk terrein Kievitsbloemen aan in de polder 
Koolwijk bij Stolwijk. 
Alle hier genoemde terreinen, namelijk moeras
sig duin, lage uiterwaard en blauwgrasland, 
hebben gemeen, dat zij vooral 's winters nat zijn 
en in de zomer meer of minder droog worden. 
Deze wisselvochtigheid kon de standplaats van 
de Kievitsbloem wel eens bepalen. Zuurgraad 
en vruchtbaarheid zijn oecologisch kennehjk 
van weinig betekenis, omdat deze bodemeigen
schappen op de diverse vindplaatsen zeer ver
schillend zijn. Of de soort beweiding niet ver
draagt is mij onbekend. Te natte terreinen wor
den immers slechts bij uitzondering beweid, 
daar zij anders stuk getrapt zouden worden. 
Kent iemand Kievitsbloemen van beweid gras
land ? 

Wageningen. Dr D. M. D E VRIES. 

Openstelling van het vogel- en waterwildreser
vaat „het Zwarte Meer". Ook dit jaar zal het 
vogel- en waterwildreservaat ,,het Zwarte 
Meer" op de Woensdagen en Zaterdagen ge
durende de maanden September tot en met No
vember voor natuurliefhebbers toegankelijk 
zijn. Voor een bezoek aan deze unieke verblijf
plaats van tienduizenden moeras- en watervo
gels dient men zich tenminste tien dagen van 
te voren te wenden tot Ir L. W . Wilmes, hout
vester bij het Staatsbosbeheer te Emmeloord, 
Harmen Visserplein D K nr 6 (tel. 2041) of 
tot A. Timmerman, huize „de Ketting'' te Gene
muiden (tel. 294, Zwartsluis). 
Een toegangsbewijs geeft de houder recht op 
een rondvaart per motorboot over het reser

vaat onder leiding van een der bewakers. De 
kosten van een dergelijke rondvaart, die onge
veer twee uur duurt, bedragen ƒ 10.—. Het 
maximum aantal deelnemers per rondvaart is 
tien personen. Al naar gelang van het aantal 
deelnemers kan de prijs van het toegangsbewijs 
derhalve variëren van ƒ 10.— (bij deelname 
van één persoon) tot ƒ 1 . — (bij deelname van 
tien personen). In verband hiermede zal het 
aanbeveling verdienen het reservaat in groeps
verband te bezoeken. De afvaart heeft plaats 
vanuit Genemuiden, nabij het veer over het 
Zwarte Water . 
„Het Zwarte Meer'' wordt begrensd door de 
zuidelijke dijk van de Noordoostpoldcr en de 
oevers van het zg. Kampcreiland en van N . W . 
Overijssel. Het heeft een oppervlakte van ruim 
2000 ha. In 1952 werd het tot vogel- en water
wildreservaat verklaard. Sedertdien heeft het 
zich ontwikkeld tot de belangrijkste verblijf
plaats van waterwild in West-Europa. Gedu
rende de maanden van openstelling komen er 
o.m. voor : de Kleine zwaan (de eerste exem
plaren van deze soort verschijnen in de regel 
gedurende de eerste helft van October ; einde 
November 1954 bedroeg hun aantal ± 1250 
ex.), de Wilde eend (van begin September tot 
half November 1954 steeg hun aantal van ± 
800 tot ruim 16000 ex.), de Kuifcend (begin 
September 1954 kwamen er ruim 1000 ex. van 
deze soort voor ; dit aantal liep tot ongeveer 
half November op tot 22500 ex.), de Tafel
eend (in aantallen variërend van ± 5000 in 
begin September tot -_h 200 ex. tegen het einde 
van November 1954), de Pijlstaart (van onge
veer 70 ex. op 1 September tot bijna 7000 ex. 
omstreeks half November 1954), de Smient 
(variërend van ruim 100 ex. op 1 September 
tot ruim 7500 ex. op 1 December 1954), de 
Slobeend (in 1954 steeg hun aantal van onge
veer 100 op 1 September tot ruim 3000 in de 
tweede helft van November), de Wintertaling 
(in aantallen variërend van ± 500 op 1 Sep
tember tot ± 4000 in de 2de decade van N o 
vember 1954), de Krakeend (in October 1954 
ruim 400 ex.), de Krooneend (in September 
1954 ruim 200 ex.), de Toppereend, de Wi t -
oogeend, de Zomertaling, de Brilduiker, de 
zaagbekken, de zg. duikers en de Meerkoet 
(soms tot 15 a 20000 ex.). 

Verder kunnen tot de min of meer geregelde 
gasten worden gerekend: Bruine kiekendief 
(algemene brocdvogel). Asgrauwe en Blauwe 
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kiekendief, Buizerd, Sperwer, Slechtvalk, Vis
arend, Zecarend, Fuut, Dodaars, Waterhoen, 
Roerdomp, Purperreiger. Blauwe reiger. Aal
scholver, Waterral en Porceleinhocn. 
Van de kleine rietvogels broeden talrijke soor
ten in het reservaat. De belangrijkste daarvan 
is de Baardmees. C. J. S. RUITER. 

Europese Kaurie (Trivia monacha). Ik vond 
onlangs een exemplaar van de Europese Kaurie 
aan de Middellandse-zeekust. Na het schelpje 
te hebben gedetermineerd, bestudeerde ik het 
nog eens nauwkeurig en vond toen dat er twee 
„haren" waren ingeplant op twee der donkere 
rugvlekken. Nergens in de litteratuur vond ik 
dit verschijnsel vermeld. Misschien is het voor
komen van deze „haren" overbekend, zo niet 
dan vraag ik mij ten eerste af: zijn dit delen 
der schelp of is het een gestorven plantje of 
diertje dat er zich op vestigde ? 
Volgens mij is dit laatste onjuist daar de in
planting zo typisch symmetrisch is en juist op 
de bruine vlekken valt. Daarenboven is de be
vestiging uitermate stevig (met een klein tan
getje waren ze niet te verwijderen). Laten we 
dus aannemen dat ze aan de schelp hoorden. 
Uit wat voor stof zijn ze dan gemaakt, kalk 
misschien ? Ik vermoed van niet want al waren 
de haren uiterst dun ze waren te soepel om uit 
kalk alleen te zijn opgebouwd. Maar laten we 
dit in het midden laten want er zijn nog vele 
vragen die de aandacht opeisen. 
Waarvoor dienen deze „haren", zo vraag ik 
mij af, en hoc komt het dat ze niet eerder wer
den waargenomen ; ze zijn met het blote oog 
duidelijk waarneembaar. Voor mij vormen deze 
twee nietige „haren" een mysterieus iets en 
misschien ook voor U ; daarom vraag ik U er 
eens vaker op te letten, misschien blijkt het 
door mij waargenomen verschijnsel een uitzon
dering te zijn, of anders verwacht ik wel dat 
de door mij gestelde vragen zullen worden be
antwoord door beter ingewijden. S. v. d. S. 

Merkwaardig geval van trosvorming bij de 
Rode wesp. In het boekje „Wespen" van P, 
Bcnno vind ik, dat Vespa rufa „ons nooit lastig 
valt om onze zoetigheden". Dit geldt dan niet 
voor de Hoge Veluwe, waar, tijdens het nutti
gen van het twaalfuurtje in het bos. de Rode 
wesp zeer verlekkerd bleek op de worst, waar
mee ons brood was belegd, en het merendeel 

van de wespen, die ik in de „Koperen Kop" in 
mijn limonadeflesje ving, tot deze soort be
hoorde. 
Overigens was Vespa rufa behalve op de Hoge 
Veluwe zeer actief in Oosterbeek ; moet 1955 
misschien als een goed rufa-jaar worden be
schouwd ? Op 30 Juli groef ik aldaar 's morgens 
om 6,30 een nestje op van de Rode wesp. Bij 
het opnemen van het nestje (waarbij het om
hulsel scheurde), bleken de wespen, inclusief 
de koningin, het nest te hebben verlaten ; ze 
bevonden zich alle bijeen op de bodem van de 
nestholte. Ik liet ze achter in de hoop ze een 
nieuw nestje te zien bouwen, maar toen ik 
5 Augustus te 2.30 poolshoogte ging nemen 
vlak voor mijn vertrek uit Oosterbeek, was er 
nog pas een klein stukje ( ± 3 cm2) omhulsel 
aanwezig (geen enkele cel) boven aan een 
heidewortel. En dit terwijl ze bijna zeven dagen 
hadden kunnen werken ; slechts één morgen 
(3 Aug.) had het geregend. 
Merkwaardig, dat alle wespen plaats zochten 
en vonden op de heidewortel en niets deden 
dan al maar om de koningin heendraaicn en 
dooreenlopcn ; aan dit dooreenlopen nam ook 
de koningin deel. Een enkele maal beroerde een 
werkster de rand van het omhulsel met de 
kaken, maar werd dan door de andere wespen 
weggeduwd. Het klompje wespen gaf sterk de 
indruk van een zwermpje, dat steeds in be
weging bleef en door deze gezamenlijke bewe
ging de nestbouw belemmerde. 
Daar wespen, die bij de nestbouw gestoord 
worden, meestal zeer snel weer (meest abnor
male) bouw vervaardigen, kon ik geen andere 
verklaring vinden voor de minieme afmetingen 
van het stukje omhulsel, over de bouw waar
van ze bijna zeven dagen hadden gedaan. 

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

Koolwitjc op licht. Op 12 Augustus, 's avonds 
om 23 uur, kwam te Overveen een mannetje 
van het Koolwitje tegen de ramen van een ver
lichte kamer fladderen. Toen ik het raam open
de, vloog hij naar binnen, om daar 3 minuten 
om de plafondlamp te fladderen als de eerste 
de beste nachtvlinder. Daarna ging hij in rust-
houding met opgeklapte vleugels tegen de muur 
zitten. Buiten viel een fijn regentje. Misschien 
was hij daardoor, buiten dicht bij het raam 
slapende, opgeschrikt. 
Worden er wel eens meer dagvlinders op licht 
gevangen ? J. W . 
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