
die nog gevoerd werden, uitten ze een zeer door
dringende kreet, welke snel een of tweemaal her
haald werd. S. J. DIJKSTRA. 

Een zeldzame of een afwijkend gekleurde lijster-
soort? Bij het naslaan van mijn aantekeningen werd 
ik weer herinnerd aan een waarneming in december 
1955. Er bevond zich toen tussen een troep 
Kramsvogels, die op de Maasweiden fourageerden, 
een effen „vosklcurige" lijster. De bovenzijde was 
iets donker roestbruin, de onderzijde geelbruin. 
Van snavel tot staartpunt was geen enkel vlekje 
te zien. Door de betrekkelijke schuwheid en be
weeglijkheid van het dier konden echter, ook met 
de kijker, geen fijne details worden waargenomen. 
Gedrag en vlucht waren vrijwel hetzelfde als van 
de Kramsvogels. Destijds was ik nog niet geabon
neerd op D.L.N, en ik vermeld het voorval alsnog 
in de vage hoop dat iemand bovengestelde vraag 
voor mij kan beantwoorden. 
Roermond. M. L. BARTEN. 

Tweejarige planten. Naar aanleiding van de korte 
mededeling van de heer Zondcrwijk in het nov.-
nummcr '58 kan ik mededelen dat ik toortsen (Vcr-
bascum) en teunisbloemen (Oenothera), die nor
maal tweejarig zijn, zonder mankeren in het eerste 
jaar laat bloeien door ze wat kunstmest, vooral 
stikstof te geven. Vingerhoedskruid (Digitalis) 
laat zich echter niet dwingen, al is het dan ook 
dankbaar voor stikstof: het worden dan extra 
zware rozetten, die in het tweede jaar zeer lange 
blocistengels geven. 
Rockanje. C. S1PKES. 

Wcspcndicf. Van de heer A. J. H. Baron van 
Lynden te De Bilt ontving ik bericht, dat hij in 
1933. vermoedelijk in augustus, althans vóór sep
tember, een tweetal Wespendieven op ,.Ter 
Hooge" op Walcheren bezig zag met hot opruimen 
van wespennesten. Er bleven keurig ronde gaten 
over van plm. 1 dm in doorsnede. Bosarbeiders 
zagen ook in 1943 een exemplaar. Hieruit blijkt 
dat het bos-,.eiland Ter Hooge reeds voor de 
inundatie van Walcheren een pleisterplaats voor 
trekkende Wespendieven was en dat het erop lijkt 
dat het nieuw ingeplante bos opnieuw als pleister
plaats gaat fungeren. B. J. J. R. W A L R E C H T . 

Een agressieve Buizerd. Een Fasant en een Buizerd 
werden vlak bij elkaar uit wat ruigte opgejaagd. 

De Fasant vluchtte weg, doch de Buizerd vloog 
enkele malen in nauwe cirkels, en roepend, om het 
hoofd van de rustverstoorder om vervolgens vlak
bij op de grond te gaan zitten. Wee r opgejaagd 
herhaalde hij het spelletje maar gooide zich ten
slotte ruggelings op de grond en strekte dreigend de 
klauwen naar boven. Door een jas over hem heen 
te gooien werd hij gevangen. Het bleek een 
buitengewoon groot exemplaar van de gewone 
Buizerd te zijn. Later ontsnapte het dier door een 
plotseling fel verweer toen mijn vriend het vast
pakte. M. L. BARTEN. 

Vogclvangst met nylonnetten. Met veel belnngntcl-
ling las ik in De Levende Natuur no. 3 van '58 
het artikel over vogelvangst met nylonnetten. 
De resultaten zijn met deze netten nog niet erg 
schitterend. Ik geloof echter dat dit komt, omdat 
dit zg. gladde netten zijn. waarbij gebruik wordt 
gemaakt van horizontale draden om „een zak" te 
maken. Dit gelukt echter niet altijd, vooral bij een 
boetje wind. Dit bezwaar kunt u voorkomen door 
gebruik te maken van warnetten of schakels. Deze 
berusten op het principe van twee netten op el
kaar. waarbij het ene nauwe mazen van 2 x 2 cm 
en het andere (van iets dikker nylon) wijde mazen 
van bv. 15 X 15 of 20 x 20 cm heeft. Hierdoor 
vormt zich in het nauwe net vanzelf een zak. die 
afgesloten wordt door de grote maas van het tweede 
net. Door de zak enige malen terug te draaien, is 
de vogel gemakkelijk te bevrijden, behoudens 
eventueel nylongaren om de poten en nagels 
vooral. Het vissen met schakels berust op dit sys
teem, dat m.i. voor vogels evenzeer opgaat. Hori
zontale draden zijn dan ook niet nodig. Alleen dient 
zeer dun nylon gebruikt te worden. 
De fabrikant zal zeker in staat zijn een zodanig 
net te fabriceren. Wellicht ook de nettenfabriek te 
Apeldoorn of Lankhout te Snoek. 

A. G. KAMMER. 

Pestvogcls. In het Flcvopark te Amsterdam-Oost 
zaten op 1 februari j.l. in de kruin van een circa 
drie meter hoge boom, welke te midden van een 
groep rijk bessen dragende Gelderse rozen (Vibur
num opulus) stond, een dertigtal Pestvogels (Bom-
bycilla garrulus). Ze waren niet schuw en rea
geerden geenszins op het „snorren" van een film
camera. Er stond een vrij straffe noordoostelijke 
wind bij een temperatuur om het vriespunt. Tijd 
van waarneming circa 2 uur namiddag. 

FRED. QUENc. 
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