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Mij dunkt, dat daaruit nog veel veiliger eenig besluit getrokken kan worden omtrent het gezichtsvermogen en de kleurenzin der insecten en of
werkelijk de reuk hun voornaamste gids is bij het
zoeken naar voedsel.
Zooals ik straks reeds zeide, is er geen beter

NATUUR.

vacantiebezigheid te bedenken, dan ons naar onze
krachten met dit vraagstuk te bemoeien, en ik hoop
van harte, dat ons Tijdschrift er toe moge bijdragen,
de oplossing ervan te bespoedigen.
J.\c. P. THIJSSE.

fSr. Kermcm (Jlbarcla en He voorjaarstrel^ van vogels in 1893.
Niet zonder een gevoel van diepe weemoed neem
ik de pen op, om te voldoen aan een verzoek, 't welk
de Heer Mr. Herman Albarda deed in het Juninummer van dit Tijdschrift.
Helaas, de Heer Albarda is de 7de Juli overleden,
en ofschoon hij reeds 72 jaren telde, is zijn verscheiden nog te vroeg gekomen voor de natuurhistorische wetenschap in 't algemeen en voor mij
in 't bijzonder. Hoewel reeds door de Redactie een
welverdiend woord van hulde gebracht is aan des
Heeren Albarda's nagedachtenis, mag ik niet in
gebreke blijven, hem hier ter plaatse ook nog mijne
persoonlijke hulde te brengen. Ik verlies in hem
een oudere vriend, een steun bij de bestudeering
onzer ornithologie, een vertrouwd raadsman.
Ik voerde met hem een drukke briefwisseling;
ik ontving in de loop der jaren van hem zoo menig
interessant voorwerp voor mijn verzameling, altijd
op de vriendelijkste wijze aangeboden; ik bezocht
hem in zijne woning te Leeuwarden, waar we zoo
recht gezellig over allerhande konden praten. Dat
alles is nu gedaan, en het is een groot verlies en
een zeer gevoelige leegte. Er blijft niets over, dan
de herinnering aan de hooggeachte overledene steeds
in eere te houden. En de beste wijze daartoe is
zeker, om op de door hem aangegeven weg moedig
voort te gaan en de beoefening der natuurwetenschap vlijtig door te zetten.
De betreurde afgestorvene verzocht in het Juninummer de lezers hun bevinding mee te deelen
omtrent het verschijnsel, dat die soorten van zangvogels, die gewoon zijn laat op hun broedplaatsen
aan te komen, dit jaar nog later dan anders bij
ons zijn teruggekeerd, alsmede omtrent de vermindering van het aantal individuen.
Aan dat laatste verzoek van Mr. Albarda wil ik,
zoover mijn waarnemingen konden reiken, gaarne
voldoen.
De vogels kwamen ook hier (Doorn en omgeving)
veelal zeer laat aan; inzonderheid was dit net geval
met de TJiftjaf. (Phylloscopus rüfus [Bechst.]) en
de Fitis (Ph. trochilus [L.]). Het geluid van eerst-

genoemde vernam ik voor 't eerst op 4 April, dat
van de tweede op 15 April.
De 15de Maart zag ik op geploegd land de eerste
Wïtte Kwikstaarten (Motacilla alba L.), drie stuks;
de eerste Kievit (Vanellus vanellus [L.]) op 17 Maart
trekkend naar het N. O.
De Tuinfluiter (Sylvia simplex Lath.) kwam niet
later dan gewoonlijk, daarentegen de Spotvogel (Hypolais hypolais [L.]) wel.
Opvallend was de sterke trek van Kramsvogels
(Turdus pilaris L.). De eerste, zeer sterke vlucht
zag ik op 31 Januari trekkend in N. O. richting.
De 14de Februari passeerden deze vogels bij honderden en ook later nog (19 en 26 Februari, 16 en 19
Maart) trokken talrijke troepen door. Op 13 April
was de trek dezer lijsters ook vrij sterk en in
groote koppels.
Daarentegen schitterden andere soorten door hun
afwezigheid, o. a. de Koekoek (Cuculus canorus L.) die
dit jaar hier zeer zeldzaam is, en de Graince Klatiwier
(Lanius collurioL.)die ik in het geheel niet gezien heb.
Vermindering van Spreemoen en Zwahmen heb
ik niet kunnen constateeren. Eerstgenoemde zijn
eerder talrijker dan in 't vorig jaar, en de Fluiter
(Phyll. sibilator [Bechst.]) is stellig meer dan gewoonlijk vertegenwoordigd.
In onze streek heb ik drie door mij tot dusverre
aldaar nog niet aangetroffen soorten waargenomen.
Ten eerste de Zwartgrauwe Vliegenvanger (Muscicapa
atricapilla L) waarvan zich één mannetje van 2
tot 4 Mei in naburige tuinen heeft opgehouden^
voorts de Groote Karekiet (Acrocephalus turdoides
[Mey.] die ik broedende heb gevonden aan een zeer
klein rietplasje en die in deze aan water arme
streek een opvallende verschijning is, en eindelijk
de Roodkop-Klamoier (Lanius senator L.) waarvan
ik een paar heb waargenomen in de beuken aan
de Rijksstraatweg niet ver van het dorp Leersum.
Deze Klauwier komt bij ons te lande weinig voor,
en ik zelf had hem nog nimmer aangetroffen.
MR. R. BARON SNOTTCKAERT VAN SCHAUBTJRÖ.
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