OVERZICHT DER VOORNAAMSTE WAARNEMINGEN OP ORNITHOLOGISCH GEBIED.
Haliaetus alhicilla (L.) — Zeearend. 15 Juni schoot ik te
Ambt-Delden (O.) een voorwerp 't welk ik reeds sedert
drie dagen in de buurt had gezien. Het is een jong J
metende 88 cM. met een snavellengte van 8 cM. Het
gevederte is geelbruin en donker, ook op den staart;
snavel en pooten geel, de voetwortel tot op de helft
bevederd. (Michel).
Blijkens bericht van den heer E. Blaauw te Nijmegen die
den vogel heeft opgezet, bestond de maaginhoud uit een
waterrat en overblijfselen van jonge eenden. (S.)
üolumha oenas L. — Kleine boschduif. In aansluiting
aan mijn vorig jaarverslag kan ik mededeelen dat, naar
mij door den opziener L. Wezenaar te Zandvoort (N.-H.)
werd bericht, ook in 1902 kleine boschduiven in een
konijnenhol hebben gebroed. Gemelde persoon vond in zulk
een hol een nest met twee jongen die reeds vederen
begonnen te krijgen. De naam liolenduif(duitsch: Hohltaube)
zou m. i. beter voor dezen vogel passen dan die van kleine
boschduif. (S.)
Sula bassana (L.) — Jan van Gent. 4 December kreeg ik
een esemplaar in handen dat reeds geplukt (!) was en
naar mij de poelier bij wien ik den vogel vond, mededeelde,
witte vederen had gedragen. Dus een oude vogel. Hij werd
eenige dagen te voren in Zuid-Holland bij Aalsmeer geschoten. (Eijkman).
In de eerste helft van Tebruari werd een oud exemplaar
aan het strand bij Domburg gevangen. (Haupt).
24 Mei ontving ik een volwassen J. Het was levend
gevangen op de mosselbanken in de Zuiderzee bij Stavoren
(Fr.) maar stierf op weg naar hier (Bergen-op-Zoom). Bij
het opzetten bleek mü dat het exemplaar uiterst mager
was en waarschynlijk van gebrek is omgekomen (La Pontyn).
De 24e Mei schijnt mij een merkwaardige datum voor
het vinden van een Jan van Gent in Nederland. Op dien
tijd bevinden zich die vogels op hun broedplaatsen. Naar
alle waarschijnlijkheid was de gevangen vogel een ziek
voorwerp: de vermagering duidt voldoende op een ongezonden toestand (S.).
Gnts grus (L.) — Kraanvogel. 4 October werd te Oldeneel
(O.) een exemplaar geschoten. Hec liep in weiland tusschen
eenige koeien en at gras. Het schijnt my een jonge vogel
te zijn daar hij geheel grijs met bruin is ook aan hals en
kop. De groote slagpennen zyn zwart, doch de achterste
kleine vlengelvederen slechts aan den top een weinig
donsachtig en niet verlengd en naar beneden omgekruld
(Bisschop van Tuinen).
In December werden onder Sommelsdijk op de buitengronden bij het Haringvliet (Z. H.) twee jonge kraanvogels
bemachtigd. Een werd opgezet voor deLandbouwzaal aldaar,
de andere bleef in leven en vond plaats op een particulier
erf waar hij zich zeer mak betoonde en van tarwe, wormen
enz. leefde (v. Kossmn). Dit laatste stuk is sedert voor de
verzameling levende dieren in Artis aangekocht tKerbert).
Otis tarda L. — Groote trap. Artis ontving 18 December
een $ te Oostzaan (N. H.) geschoten. De vogel verkeerde
echter in zulk een slechten staat dat van prepareering
moest worden afgezien. Tegen het einde van Januari werd
nog een jong exemplaar geschoten op het eiland Voorne
(Kerbert).
Otis tetrax L. — Kleine trap. Naar aanleiding der op' merking van den heer Snonckaert in het vorig jaarverslag,
1901/1902, bl. 186 zij hier nog opgeteekend dat zich in de
collectie de Graaf (thans in Artis) bevindt een $ ad. dezer

99

soort in de Katwijksche duinen geschoten. Ook deze vogel
kwam in een der wintermaanden, 26 Januari 1871, in
handen, na reeds eenige dagen te voren door een jachtopziener in loco te zijn opgemerkt (de Graaf).
Vanellus vanellus (L.) — Kievit. 16 September werd door
my onder Galekop bij Utrecht een bijna geheel wit exemplaar gezien 't welk mij te voren reeds in die buurt was
gesignaleerd (Wurfbain).
Gallinago gallimgo (L.) — Watersnip. 17 November werd
een gedeeltelijk wit exemplaar geschoten te Hasselt bij
Zwolle. Het bevindt zich in myne verzameling (Wurfbain).
Procellaria leucorrhoa V. — Vaal storm vogeltje. Ik ontving een $ 't welk 7 November in Friesland in de netten
van een strandjutter is gevangen (S.).
Anser brachyrhynchus Baill. — Kleine rietgans. Artis
ontving levend de volgende voorwerpen :
24 November. Eén gevangen te Dingstede (Dr.)
25 December. Drie gevangen te
idem.
8 Januari. Eén gevangen te Hessehngen (Dr.) (Kerbert).
Amer erythropus (L.) Dwerggans. Ook van deze ganssoort,
die intusschen zeldzaam voorkomt, ontving Artis levende
exemplaren, zijn de :
28 December. Eén gevangen te Hesselingen (Dr.)
20 Januari.
Idem
te Eemnes-buiten (Utr.)
22 Januari.
Idem
te
Idem
(Kerbert).
Cygnus Bewicki Yarr. — Kleine zwaan. 30 October
werden twee levende exemplaren in Artis ontvangen. Zij
waren te Foxhol (Gr.) bemachtigd (Kerbert).
Nyroca nyroca (Güld.) — Witoogeend. Den Wea December
vond ik bij een poelier te Leeuwarden drie exemplaren,
2 J en 1 $, die eenige "dagen te voren aan de Noord-Friescho
kust waren gevangen. Zij waren niet versch meer. Bij twee
der voorwerpen ontbrak de spiegel totaal, bij het derde
was deze nauwelijks aangeduid (v. d. Werff).
Clangida clangula (L.) — Brilduiker. 20 Juli bracht mij
een jager een jong exemplaar dat door hem den vorigen
dag bij de opening der eendenjacht op de Lek in de nabijheid van Wijk-bij-Duurstede was geschoten. Blijkens mededoeling van genoemden persoon was deze eencl reeds enkele
dagen te voren daar ter plaatse gezien. De brilduiker is in
Nederland een gewone verschijning althans in den winter.
Het vinden van de soort midden in den zomer schijnt mij
opvallend (S.)
Somateria mollissima (L.) — Eidereend. Heden, 11 April,
waren op de Schelde alhier (Bergen-op-Zoom) een vijftigtal
trekkende exemplaren. Twee vielen mij in handen, een J en
een $, beiden nog jong (La Fontyn).
Neerlmgbroékj Mei 1903.

SNOTJCKAERT,

Opleiding in een bijenpark.
"Wie zou zoo vriendelijk willen zijn, mü te willen inlichten
of er in 't een of andere bijenpark ook gelegenheid is om
grondig te worden opgeleid in de bijenteeit.
't Is voor eene jonge dame, dat ik dit vraag.
't Liefst wil zij plaatsing hebben, waar eene dame aan
't hoofd staat.
Gaarne ook opgave van den prys en hoe lang gewoonlijk
de leertyd duurt. Met vriendelijk en dank voor de moeite,
E. Hs.

