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Scharrelaar op Texel

Ongeveer twee uur later waren we terug,

nu in gezelschap van de heer P. Kok,
bewaker van „De Geul”. Weer troffen we

de scharrelaar aan. Maar hij liet ons niet

meer zo dicht naderen, zodat de kijker

(8 x 40) ons nu goede diensten bewees.

Een kwartier lang hebben we de vogel

nog gade geslagen, maar hij vloog steeds

verder voor ons uit. Hij zat vaak op

uitstekende takken en een paar keer

midden op de weg. We hebben hem niet

op insekten zien jagen.
Volgens de „Avifauna van Texel” is dit

de eerste waarnemingvan een scharrelaar

op Texel.

A. en L. Dijksen, De Westen H 91 A,

post Den Hoorn, Texel.

Koekoeksjong in nest van

pimpelmees

In een nestkastje op het landgoed „De
Eese” bij Steenwijk had een koekoek een

ei gelegd in het nest van een pimpelmees.
Dit kon, doordat een specht in de zijkant
van het kastje een groot gat had gehakt.
Zoals gebruikelijk begon de jonge koekoek

zijn nestgenootjes uit het nest te werken.

Toen er nog vier pimpelmeesjes over

waren, kregen we medelijden en we heb-

ben die toen overgebracht naar een ander

pimpelkastje. Daar zijn ze gewoon op-

gegroeid en uitgevlogen. Ook het koe-

koeksjong groeide voorspoedig op. Het

is, nadat het dak van het nestkastje was

verwijderd, een dag later in de buurt

van zijn „geboortetehuis” waargenomen.

W. Scheenstra, secr. „De Noordwest-

hoek”, Allee 125, Steenwijk.

(Volgens „De Nederlandsche Vogels”

waren er slechts 34 vogelsoorten in Ne-

derland bekend, waarbij een koekoeksei

is aangetroffen. Daarbij werd de pimpel-
mees niet vermeld. Het zal een koekoek

trouwens maar zelden mogelijk zijn haar

ei in het nest van een pimpelmees te

deponeren. Zonder het „ingrijpen” van

de specht zou dat ook in dit geval niet

mogelijk zijn geweest. - Red.).

Bonte vliegenvanger op

Hoge Veluwe

Blijkens een verslag over het (zeer ge-

slaagde) broedseizoen 1964 hebben er

op de Hoge Veluwe dit jaar negen paar-

tjes bonte vliegenvangers in nestkasten

gehuisd. In 1960 en 1961 was er telkens

slechts één paar, in 1962 waren er 6

paren,
doch in 1963 (een slecht seizoen

voor de holenbroeders) slechts 2. Over

de roofvogels wordt gemeld dat er 2

broedgevallen waren van sperwers, 1 van

de boomvalk, 1 van de torenvalk en 1

van de bosuil. Een broedgeval van de

havik mislukte, waarvoor geen oorzaak

wordt vermeld. Van de 338 gecontroleer-
de nestkasten waren er 268 (v.j. 178)
bewoond.

Uit Steenwijk meldt de heer W. Scheen-

stra, dat ook daar de bonte vliegenvan-
gers toenemen: 1961: één bezet nest-

kastje; 1962 en 1963: drie bewoonde

nestkastjes en 1964: zes bewoonde nest-

kastjes.

Scholekster op schooldak

Uit de tiende woonlaag van een torenflat

aan de Melis Stokelaan in Den Haag zag

ik steeds een scholekster, die de meeste

tijd voedsel liep te zoeken op een sport-

terrein tussen de Melis Stokelaan en de

Genemuidenstraat, naar het met grind
bedekte dak van een school (twee ver-

diepingen) aan de Genemuidenstraat

vliegen.

Woensdagmiddag 20 mei 1964 zag ik,
dat een der scholeksters op dit dak met

jongen om zich heen liep. De volgende
dag kon ik, met een geleende kijker, vast-

stellen dat er
inderdaad (twee) jongen

waren, waarvan we wel mogen aanne-

men, dat ze op dit schooldak zijn uitge-
broed.

S. Y. Gerlsma, Arumerweg 2, Wit-

marsum.

Zaterdagmiddag 30 mei 1964, omstreeks

half zes reden we op de fiets langs de

Biesboschweg op Texel. Deze wordt aan

de ene kant begrensd door dennen en aan

de andere kant door duinen, die be-

groeid zijn met loofhout als vogelkers,
berken enz. Plotseling vlóóg uit een den

een zeer opvallende vogel. Hij streek laag

over de weg voor ons uit en aan de spitse
blauwe vleugels en de bruine rug herken-

den we de scharrelaar. Tijdens het weg-

vliegen liet de vogel een heel diep „rááh”
horen, dat niet in de „Vogelgids” doch

wel in het „Prisma Vogelboek” wordt

vermeld.

De vogel streek op een afstand van onge-

veer 7 meter in een dennetop, doch vloog
onmiddellijk weer op en verdween over

de boomtoppen. We zijn toen te voet

tussen de bomen gaan kijken, doch zon-

der succes. Zodra we bij de weg terug

keerden, zagen we daar de scharrelaar

op een paar uitspringende takken zitten.

Hoewel de vogel erg schuw was, konden

we hem nog een paar maal nauwkeurig
bekijken.
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Polygamie bij boerenzwaluw

In vroeger jaren nestelden veel boeren-

zwaluwen orn ons huis. Zelfs op het ter-

ras bouwden zij, vlak boven ons hoofd,
hun nest, hun vrolijke liedje kwetterend

en hun jongen voerend zonder angst

voor de mens.

Het was ieder jaar een vreugde als de

zwaluwen terugkeerden. Maar ook hier

ondervonden we, helaas, hoe de zwalu-

wenstand achteruit ging. Er keerden

steeds minder terug. Soms ook stierven

de jongen in het nest en eindelijk hadden

wij in het geheel geen zwaluwen meer.

Het was dan ook een grote verrassing
toen begin juni 1963 voor het eerst na

ongeveer 10 jaar een zwaluwpaartje een

nest bouwde onder een afdak bij de keu-

ken. Zij brachten 3 jongen groot, die be-

gin augustus uitvlogen.

Dit jaar keerde het paartje reeds half

april terug. Tot onze
schrik

was er ech-

ter een derde bij. Ondanks gevechten

tussen dit drietal werd het oude nest toch

weer opgebouwd en weer werden 3 jon-
gen grootgebracht, die eind juni uitvlo-

gen.

En nu komt het merkwaardige: ik dacht

dat zwaluwen geacht werden monogaam

te zijn. Deze zwaluwman echter pleegde
bigamie en herstelde ook dat vind ik

merkwaardig daarmee de vrede tussen

beide dames!

Enige tijd n.l. na het uitvliegen der

jongen werd een tweede nest gebouwd,
schuin tegenover het andere. Na verloop

van tijd klonk daaruit het gepiep van

jongen. Maar een paar dagen later klonk

ook uit het oude nest gepiep en we zagen
de 3 oude vogels ijverig af en aan vlie-

gen naar de twee nesten. Ik kon niet

waarnemen of beide wijfjes ieder hun

eigen nest voerden en de man beide nes-

ten om de beurt. Het leek me dat hij
voorkeur bleef geven aan eerste vrouw

en nest. Onze grote spanning was dan

ook of deze drie vogels in staat zouden

zijn genoeg voedsel aan te brengen voor

twee broedsels. Maar alles verliep geluk-
kig prima, de 4 jongen uit het nieuwe

nest waren 6 augustus alle reeds uitge-
vlogen. Van het oude nest, waar 5.

jongen letterlijk uit het nest puilden,
vloog de eerste 9 augustus uit. Door een

paar dagen slecht weer kwam er enige
stagnatie, maar 14 augustus vlogen de

laatste 2 ook uit. Tot op heden (19
augustus) slapen beide stellen ’s nachts

nog op het nest, terwijl papa op een zit-

plaats tussen beide nesten in, de wacht

houdt. Drie vogels hebben dus samen 9

jongen grootgebracht. Als we daarbij de

drie van het eerste broedsel tellen, dan is

dit een aanwinst van 12 zwaluwen.

Laten we hopen dat dit twaalftal plus de

drie oude vogels veilig de reis naar het

zuiden mogen volbrengen en vooral vei-

lig in het volgend voorjaar zullen terug-

komen. Wat ons betreft mogen ze alle

hun nest tegen ons huis aanbouwen. Ze

zullen ons hartelijk welkom zijn!

Mevr. A. A. Bierens de Haan, Zwa-

luwenweg I, Aerdenhout.

Opening en sluiting van de

jacht

De Minister van Landbouw en Visserij,
gehoord de Jachtraad, heeft ten aanzien

van de opening en sluiting van de jacht
als volgt besloten:

In het gehele Rijk is de jacht op de hier-

onder vermelde wildsoorten geopend ge-

durende daarachter vermelde tijdvakken;
patrijzen van 1 sept. tot en met 31 dec.;
fazantehanen van 15 okt. t/m 31 jan.;
fazantehennen van 15 okt. t/m 31 dec.

houtsnippen van 15 okt. t/m 31 jan.;
hazen van 1 okt. t/m 31 dec.;
holenduiven van 1 juli t/m 31 jan.

Ten aanzien van het waterwild werd be-

paald dat de jacht zal zijn geopend op:
alle soorten ganzen,

behalve brandgan-
zen, rotganzen en Canadaganzen van 1

sept. t/m 31 jan.;
Wilde eenden van 24 juli t/m 31 jan.;
slobeenden en talingen van 18 aug. t/m
31 jan.;
alle overige soorten eenden, behalve

eidereenden, bergeenden, krooneenden,
zwarte zeeëenden, brilzeeëenden, zaag>

bekken (w.o. nonnetjes) en ijseenden
van 1 sept. t/m 31 jan.;
watersnippen, poelsnippen en bokjes van

18 aug. t/m 31 jan.;
goudplevieren van 1 nov. t/m 31 dec.;
meerkoeten van 18 aug. t/m 31 jan.

In afwijking van het voorgaande is;

A. de jacht op goudplevieren door mid-

del van netten waarvan het gebruik is

geoorloofd, slechts toegestaan in Gronin-

gen, Friesland, Drenthe en Noordholland

en wel van 1 nov. t/m 31 dec.;

B. de jacht op ganzen door middel van

netten niet toegestaan;

C. de jacht door middel van eenden-

kooien slechts toegestaan op;

wilde eenden van 24 juli t/m 13 febr.;
slobeenden en wintertalingen van 18 aug.
t/m 31 jan.;
smienten, pijlstaarten en zomertalingen
van 1 sept. t/m 31 jan.
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Handel in eieren van

wilde eendensoorten

Dr. Finnar Gudmundsson, directeur van

het Natuurhistorisch Museum te Reyk-

javik (Ijsland), deelde
op

de Eerste

Europese Waterwildconferentie te St.

Andrews mede, dat het verzamelen van

eieren van enkele IJslandse eendensoor-

ten de laatste jaren onrustbarende vor-

men heeft aangenomen. De eieren worden

verzameld voor de verkoop ten behoeve

van dierenparken en van vogelliefhebbers
in Amerika en Europa. Zij worden in

broedmachines of onder tamme eenden

uitgebroed.

Vooral de harlekijneend (Histrionicus

histrionicus) loopt gevaar op deze ma-

nier te verdwijnen.

De IJslandse regering zal maatregelen
nemen om het verzamelen en het ver-

handelen van de eieren te verbieden,

wanneer er geen verandering ten goede
komt.

Prof. Dr. M. F. Mörzer Bruyns, Laan

van Beek en Royen 40-41, Zeist.

Centr. Nestkast Onderzoek

Het jaarverslag over 1964 van het

C.N.0., uitgebracht door Kees Stam en

Tine Zunderman,heeft betrekking op het

waterwingebied van de Duinwaterleiding
van ’s-Gravenhage: Meijendel, Kijfhoek
en Bierlap in Wassenaar en de Plas en

het Pompstation te Scheveningen.

Vastgesteld wordt dat, na daljaren voor

de mezenpopulatie in 1962 en 1963 (het

eerste normaal, het tweede ongetwijfeld

als gevolg van de zeer strenge winter),
1964 wat het aantal paren betreft toch

geen opvallend topjaar is geworden.
Doch als men rekening houdt met het

aantal uitgevlogen jongen per broedsel,

dan moet 1964 beslist wel tot de topjaren
worden gerekend. Was in 1962 het aan-

tal uitgevlogen jongen van het le broed-

sel gemiddeld 6,0 en van het tweede 5,1,

in 1963 waren deze cijfers resp. 7,4 en

5,5 en in 1964 zelfs 9,6 voor het eerste,

doch slechts 3,5 voor het tweede legsel.
In de sinds 1959 aanwezige twee toren-

valkenkasten heeft één
paar

in 1964 zes

jongen grootgebracht. In 1963 waren

beide kasten bewoond, in de overige jaren
steeds één van de twee.

Melding wordt gemaakt van enige uit-

zonderlijk grote koolmeeslegsels. Van 2

daarvan met resp. 17 en 19 eieren kon

worden vastgesteld dat deze afkomstig
waren van 2 99- Doch 2 andere, met

resp. 17 en 18 eieren waren duidelijk van

1 9 afkomstig. Van een gecombineerd
kool/pimpelmeeshroedsel kwamen de 7

pimpelmeeseieren alle uit, doch van de

7 koolmeese ieren waren er 5 onbevrucht.

Men slaagde er in alle 1.103 jongen die

in nestkasten opgroeiden te ringen en

bovendien nog een 700 jongen uit nest-

kasten in andere terreinen. Bij de winter-

avondcontroles werd een zeer hoge win-

terpopulatie van de koolmees vastgesteld.
Heel interessant zijn de cijfers, die om-

trent de samenstelling van deze populatie

worden vermeld;

1,- pet jongen uit lente 1958

0,5 pet jongen uit lente 1959

0. pet jongen uit lente 1960

6.5 pet jongen uit lente 1961

9.5 pet jongen uit lente 1962

40,- pet jongen uit lente 1963

1, pet volgroeiden uit winter ’59-’6O

0,5 pet volgroeiden uit winter ’6O-’6l

2.5 pet volgroeiden uit winter ’6l-’62

3,- pet volgroeiden uit winter ’62-’63

35,- pet onbekende immigranten.
Onder de „onbekende immigranten” wa-

ren 3 koolmeezen die in de herfst van 1963

volgroeid werden geringd op de vinken-

baan in Meijendel en 1 die in de herfst

van 1963 nabij het Dierenpark Wasse-

naar was geringd.
Verheugend is het te vernemen, dat er

een zeer duidelijke daling is van het aan-

tal broedsels dat dit jaar door kwaad-

willenden werd verstoord of uitgehaald.
Mogen wij hopen dat hier sprake is van

een gunstige invloed van het opvoedkun-
dige werk, dat reeds jarenlang door de

Gemeentelijke Dienst voor School- en

Kindertuinen in Den Haag en de Haagse

vereniging voor vogelbescherming wordt

verricht? K. Z.

Mandarijneend broedde

in Meijendel

In het jaarverslag over 1964 van het

C.N.O. wordt melding gemaakt van een

broedgeval van een mandarijneend in een

holle populier in Meijendel. Hoewel het

een uit het Verre Oosten ingevoerde vo-

gelsoort betreft, is het interessant te

lezen, dat deze kleine eend op ongeveer

6 m boven de grond 12 eieren bebroedde,
waaruit 6 jongen kwamen, waarmee zij
veilig open water in het Wassenaarse

villapark wist te bereiken.

In Groot-Britttannic is de mandarijneend

op sommige plaatsen een vrij gewone

broedvogel geworden, die zich klaarblij-
kelijk goed weet te handhaven. Hoewel

o.i. aanmoediging van vestigingen van

deze soort ongewenst is, zal het interes-

sant zijn na te gaan, hoe het spontane

vestigingen van ontsnapte exemplaren en

hun nakomelingen vergaat. K. Z.


