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De nestplaats in Drenthe heb ik, met het oog op de bescher
ming, in het vroege voorjaar tweemaal bezocht en een boer in de
nabijheid bereid gevonden mede te werken tot beveiliging van het
nest. Gemaakt in een gemakkelijk te beklimmen boom (den), is
het nest, evenals het vorig jaar, eerst van zijn'vier eieren beroofd
en later door anderen geheel uit den boom gerukt.

In samenwerking met de "Nederlandsche Vereeniging tot be
scherming van Vogels"j is het mij gelukt de medewerking van
den eigenaar van het bosch te verkrijgenen wil ik hopen dat het
volgende jaar betere resultaten zullen worden bereikt.

Een groote voldoening was het mij te ontdekken dat er nog een
derde paar Raven, sedert vele jaren .op dezelfde plaats broedend,
in een andere provincie voorkomt. Zij zUn steeds beschermd ge
weest en de meeste broedsels zijn in de laatste jaren uitgevlogen.
Ook voor dit paar is echter 1918 noodlottig geweest. Een militaire
bezetting heeft achter de nestplaats loopgraven gemaakt en ik
schr\i f het daaraan toe dat er van broeden niets is gekomen. Wei
hebben de vogels yermoedelijk door de nabijheid del' soldaten hun
nest verplaatst, doch ik heb bij een b,ezoek aan de plaats niet
kunnen constateeren of vermoeden dat er eieren of jongen waren.
Ook dit nest was in den top van een den gebollwd, in afwijking
van dat te Zwolle, dat in de york van een zwaren iep- is gemaakt.
(Mr. C. H. THIEBOUT, Zwolle, Juni 1918).

Nieuwe broedplaats van de Kluit (Recurvirostra avosetta L.). 
Den 19den Juni, tegen donker worden, trof ik nabij een nat, zilt
weiland, dicht bij Midde1burg, een t.waaltal Kluiten aan, die door
hun bewegingen verrieden, dat er nesten of jongen in de buurt
moesten zijn. Inderdaad gelukte het m~ den volgenden ochtend een
nest met vier eieren te vinden, waardoor dus het broeden van -de
Kluit op Walcheren vastgesteld werd. Daar ik weinig tijd tel' be
schikking had, was het m\i niet mogelijk nog verder te zoeken.
Uit het aantal oude vogels meen ik echter te moeten besluiten,
dat de kolonie bestond uit een zestal paren. De broedplaats komt
geheel overeen met de zilte weilanden van Schouwen, waarop zoo
buitengewoon veel Kluiten een goede neatgelegenheid vinden.

Verder vernam ik, dat nog meer Kluiten 'szomers regelmatig
-worden waargenomen in de weilanden om Middelburg. Of ze hier
echter broeden, zal ik het volgende jaar moeten uitmaken: dit jaar
ontbrak mij de gelegenheid hiertoe.
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Aan den Hoek va.n Holland waren enkele Kluiten dit jaar laat:
op 6· Juli vond ik nog drie nesten met respectievelijk een, twee
en drie eieren. De mogelijkheid bestaat dat hoog water vele broed·
sels heeft doen omkomen, maar waarschijnl~iker acht ik het, dat
de mensch hiervan de schuld draagt: tot 15 Juni worden tegen·
woordig aIle Sterntjes-eieren aan den Hoek geraapt en natuurlijk
worden Kluiten·eieren hierbij niet gespaard. (G. J. VAN OORDT, Bilt·

. hoven, Augustus 1918).
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