
VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Zwarte kraai en Spreeuw, Bij het doornemen 
van vogellitteratuur las ik ook de mededeling 
van Prof. Dr. N. Tinbergen over de ..Zwarte 
kraai met slechtvalkmanieren" (D.L.N. 56, 6). 
Daarin wordt vermeld hoe een kraai een Kie
vit aanvalt en dodelijk verwondt. In D.L.N. 
56. 8, verteld Dr, D. M. de Vries over een 
jonge Houtduif, die in de lucht door twee 
Zwarte kraaien werd achtervolgd en ook op 
de grond werd gedood. Het roven van eieren 
en jonge vogels uit nesten, is van de kraai wel 
bekend. Maar het aanvallen van vliegende 
vnne's schijnt weinig voor te komen. Dit jaar 
heb ik ook iets dergelijks waargenomen. Medio 
juni 1957 fietste ik op een middag omstreeks 
vijf uur te Amsterdam langs de Amstelveense 
weg nabij de stadswallen. Vanuit de bomen 
van de volkstuinen aldaar kwam een jonge 
Spreeuw aangevlogen, die achtervolgd werd 
door een volwassen Zwarte kraai. Achter de 
kraai vlogen weer een paar oudere Spreeuwen, 
die luid schreeuwend de kraai probeerden te 
hinderen bij zijn jacht. De kraai trachtte enkele 
keren met zijn snavel de jonge Spreeuw te ra
ken, maar deze wist telkens de aanvaller te 
ontduiken. Na een paar honderd meter liet de 
jonge Spreeuw zich uitgeput in het gras vallen 
en werd door de kraai met enkele snavelhou-
wen afgemaakt. Toen de kraai even later met 
zijn prooi wegvloog, verdwenen de oude 
Spreeuwen weer naar de volkstuinen. 

J. RE1JNDERS. 

Bosgors? Woensdag 9 oktober jl. om pl.m. 11 
uur trof ik in de tuin bij ons een Vink (wijfje) 
en een onbekende vinkachtigc vogel. Deze was 
iets groter dan de Vink. die hij steeds weg
pikte. In de korte ogenblikken, dat ik hem kon 
waarnemen, heb ik het volgende kunnen no
teren: veel kastanjebruin, met zwart kuifje. 
witte bef, ring om de hals, vuil witte buik. Hij 
ging even later op een hekwerk zitten, de kuif 
was toen nagenoeg verdwenen. Daarna vloog 
hij weg en ik heb hem niet weer gezien, hoewel 
ik de omgeving nog afgezocht heb. 
Volgens de afbeelding in de verschillende 
boeken moet het een Bosgors geweest zijn. 
Maar daar dit een zeer zeldzame dwaalgast 

is, die vijf keer in Nederland is waargenomen. 
twijfel ik wat. Maar het opzetten van de kuif 
moet een kenmerk van deze vogel zijn. 
De gegevens, hierboven genoteerd, zijn te ge
ring, maar ik vond de waarneming toch wel 
vermeldenswaard, daar er misschien meer 
meldingen binnenkomen, die de mijne kunnen 
bevestigen. 

Wapenveld. L. W . WILLEMS. 

Drie Flora's. Als aanvulling op mijn artikel 
„Drie Flora's" in D.L.N, van oktober mogen 
de volgende opgaven dienen. 
Agrimonia eupatoria (Agrimonie). Bij Siering-

hoek, bij Ochtrup (Molenbelt en Weiner 
Esch) en bij Rheine. 

Agrimonia odorata (Welriekende agrimonie). 
De Lutte (het Beernink, aan de Snoeiink-
beek en bij de voetbrug), het Agcierbroek en 
bij het Agelerbroek aan het kanaal. 

Dryopteris oreopteris (Stippelvaren). Rheine. 
vrij zeldzaam (R), in Bentlage bij Rheine 
(R), Schotthok bij Rheine (R.). 

Dryopteris thelypteris (Mcerasvaren). Dene-
kamp (Strengeveld). 

Medicago X varia (Gele luzerne). Ochtrup 
(Weiner Esch). R. LUIKEN. 

Noodlanding van Aardhonunel. Ongeveer eind 
september zag ik vanuit mijn kamer een 
hommelkoningin (Bombus terrestris). dus van 
de nieuwe generatie, aanvliegen op Oost-
Indische kers. Vlak voor ze de bloemen be
reikte stortte ze neer en bleef onder kramp
trekkingen op de grond liggen. Toen ik de hom
mel in een glazen potje bestudeerde zag ik. dat 
slechts twee mijten, die zich om de vleugel-
wortel bevonden, de oorzaak van het neer
storten moeten zijn geweest. Meer dan deze 
twee mijten kon ik aan de hommei niet ont
dekken. B, J. J. R. W A L R E C H T . 

Rectificatie. In het artikel van B. J. J. R. W a l -
recht ,,De orde in de wanorde van het hommel
nest" in het oktobernummer van dit jaar is een 
verkeerde regel ingevoegd. Voor regel 19 v.o. 
in de linker kolom van p. 234 leze men: honing-
cellen en broednest anderzijds de ... RED 
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