
Scholeksters en Steenlopers. Op 17 juni 1958 nam 
ik op de stenen glooiing aan de wadkant van Vlie
land een troepje Steenlopers waar, waartussen zich 
enkele donsjongen bevonden. Het raadsel was 
spoedig opgelost. Toen ik dichterbij kwam, vlogen 
de Steenlopers weg. De donsjongen bleven natuur
lijk achter. Op hetzelfde moment, dat de Steen
lopers wegvlogen, kwamen van een duintop in de 
buurt twee Scholeksters luid alarmerend op mij af. 
De donsjongen behoorden dus kennelijk aan deze 
Scholeksters toe. Zolang de jongen zich tussen de 
Steenlopers bevonden, gebeurde er niets. 

A. L. SPAANS. 

Prooiovcrgave bij Scholeksters. Op het wad voor 
de Dodemansbol op Vlieland bevond zich op 19 
juli 1958 een paartje Scholeksters met twee jongen 
van ca. 3 weken. De beide oude vogels kwamen 
herhaaldelijk met een Wadpier (Arenicola marina) 
aangelopen, die meestal rechtstreeks aan de jongen 
werd gegeven. Enkele malen nam ik iets anders 
waar. Een van de oude vogels fourageerdc ca. 50— 
75 m van de andere drie Scholeksters af. Wanneer 
deze met een Wadpier kwam aangevlogen, gebeurde 
het dat de andere oude op de eerstgenoemde toe
liep, de Wadpier uit de snavel van deze vogel trok 
en ermee naar de jongen ging. Ook gebeurde het 
wel, dat de tweede oude de Wadpier pas opnam, 
wanneer de eerste de worm uit zijn snavel had 
laten vallen. Een dergelijk geval van prooiovcr
gave bij Scholeksters had ik nog nooit eerder waar
genomen. A. L. SPAANS. 

Foto-tentoonstelling. De Wageningsc Amateur 
Fotografen Vereniging is voornemens in de maand 
mei een tentoonstelling te houden ter gelegenheid 
van haar 30-jarig bestaan. Een deel van deze ten
toonstelling zal gewijd zijn aan het onderwerp: 
,,Fotografie en biologie". Inzenders voor deze ten
toonstelling mogen zowel amateur- als vak-bioloog, 
doch geen berocps-fotograaf zijn. De ingezonden 
foto's dienen 18 X 24 cm te zijn. De foto's mogen 
betrekking hebben op alle takken van biologie (ook 
vcldbiologie) en aanverwante vakken, en mogen 
zowel micro-, macro- als gewone opnamen zijn. 
Ze kunnen voor 15 april, opgeplakt of onopgeplakt, 
worden ingezonden aan Ir. P. R. den Duik. Emma-
park 3, Wageningen, die ook alle verdere inlich
tingen verschaft. Ir. P. R. DEN DULK. 

Zeeuws sterreschot. Met de naam „sterreschot" 
worden eigenaardige „gclciklompen" aangeduid. 
die men in de natuur aantreft, en die, omdat ze 
daar meest zo maar, zonder enig aannemelijk ver

band met de omgeving voorkomen, de waarnemer 
voor een raadsel stellen. In het septembernummer 
van „De Wandelaar in Wee r en Wind" 1953 
schrijft Dr. M. F. Mörzer Bruijns een uitvoerige 
studie, jammer genoeg zonder een enkele afbeelding, 
waarin de herkomst van deze geleiklompen wordt 
uiteengezet. De witte vorm van het sterreschot zou 
afkomstig kunnen zijn van allerlei dieren, vogels 
zowel als zoogdieren, mits ze kikkers eten. De on
verteerbare eierstokken van de kikvors worden 
door die kikkerverslinders uitgebraakt en leveren 
het sterreschot. 

De schrijver verzamelde talrijke gegevens, waar
aan hij ook eigen waarnemingen kon toevoegen en 
bracht de vindplaatsen in kaart. Nu is het bijzonder 
merkwaardig te ontdekken, dat bewesten de lijn 
Rotterdam^—Breda geen enkel geval van sterre-
schotvondsten wordt aangegeven, hetgeen natuur
lijk niet inhoudt, dat na de vervaardiging van de 
kaart (1952) geen gevallen zouden kunnen zijn 
gemeld. Mij is daarvan echter niets bekend, zodat 
het Zeeuwse geval, waarover ik iets kan meedelen, 
mogelijk de eerste waarneming bewesten de aan
gegeven lijn zal zijn. 

Ik bevond mij op Walcheren, in een van de smalle 
bospartijen, die achter het duin van Oranjezon 
liggen en waarvan een gedeelte enige tijd terug 
was opengelegd. O p zoek naar boomzwammen 
viel mijn aandacht op een omgevallen stam van 
ca. 60 cm doorsnede, waarop ik tussen de schors 
een witte „zwam" meende te zien uitsteken, die ik, 
dichterbij gekomen, voor een vervormde Tremcl-
lodon gelatinosus aanzag. Toen ik de stam had 
bereikt, bleek echter, dat de witte strengen niet 
tussen, maar los op de schors lagen en hoewel ik 
iets dergelijks nog nooit had gevonden, begreep ik 
met sterreschot te doen te hebben, al wilde de 
naam mij niet direct te binnen schieten. Alleen op 
deze omgevallen boom vond ik de vreemd ge
draaide eierstokken, heel schoon wit, behalve op 
één plaats, waar zich ;ian het eind een bruinachtige 
vervloeiing bevond, die verband hield met een 
brokje braaksel, waarin zo op het oog fijne schelp-
stukjes zaten. Een en ander wees er m.i. op dat we 
hier een rustplaats voor ons hadden van een vogel; 
welke soort, dat bleef een geheim. O p ongeveer 
15 m afstand bevond zich een zoetwatcrpoel met 
veel Riet, waarschijnlijk de verblijfplaats van de 
verorberde kikkers. Ook de tijd van het jaar, die 
als de meest gunstige geldt voor het vinden van 
sterreschot (november-februari) klopt, daar het 
tochtje op 6 december van het vorige jaar werd 
gemaakt. B. J. J. W A L R E C H T . 

48 


