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en vinden er dan wel eens een kreeft in. EHaarbiykelijk
heeft de kreeft het toch op het vleesch van het doode
dier gemunt.
J. LEYS.
In Lamperts „Leben der Binnengewasser" wordt opgegeven, dat rivierkreeften waarschyniyk alleen by uitzondering aas vreten.
H.

De stichter van het geheel, Gustaf Kolthoff, heeft eer
van zyn museum, dat „maar" 135000 kronen (/'90.000)
heeft gekost. Niet veel inderdaad voor zoo'n mooie inrichting, maar toch wel zooveel, dat „Artis" eens een klein
fortuintje zou moeten hebben, om dit voorbeeld te kunnen
volgen. Mocht het komen, den preparator hebben wij
gelukkig al!
J. JASPERS J R .

Eeu zaagbek gevangen door een mossel!
Dezen morgen werd mijne opmerkzaamheid getrokken
door een eend-achtige vogel in het bermkanaal vlak aan
de zeedyk, die klaarblykelijk iets mankeerde. By het opvliegen, dat niet
vlot ging, hing onder de bek oen donker voorwerp; by het zwemmen was
de hals onnatuuriyk ver naar achteren
en naar beneden gebogen.
Na geschoten te zyn bleek het een
zaagbek te wezen en wel hoogstwaarschijnlijk een jong exemplaar van de
middelste soort (Mergus serrator), die
op de een of andere wyze met zyn
onderbek tusschen de schalen van
een groot exemplaar van een gewone
mossel terecht gekomen was. Zeer
zeker had de mossel de schalen plotseling weer gesloten en hing nu met
zyn geheele gewicht aan de onderkaak
van de vogel. By het bemachtigen
was de bek gebroken, aan de ééne
zyde zelfs geheel door midden. Bijgaande fotographie, waarop dit duidelyk zichtbaar is, stelt de zaagbek
in opgehangen toestand voor; dat de
mossel goed vasthield, blykt wel
hieruit, dat deze eerst l'/a etmaal
later op den grond viel. Zeer zeker
een zeldzaam voorbeeld hoe een vogel
/.ijn noodlot, tegemoet kan gaan. Dit exemplaar, hoewel
nog volstrekt niet vermagerd, was zonder twyfel spoedig
doodgehongerd.
Westpolder, (Oroningen),

R. .1. MANSHAI.T.

Nog muoier dan in Artis.
Er zullen tegenwoordig niet veel natuurvriendon in ons
land meer zyn, die de vogelgroepen van Steenhuizen in
„Artis" niet gezien en bewonderd hebben. Vroeger werden
opgezette vogels eenvoudig in stelselmatige volgorde met
naam-etiketten in kasten byeengezet. Als ze maar niet
te dicht opeen stonden en de achtergrond der kast in toon
was, mocht de beschouwer al heel dankbaar zyn. Steenhuizen heeft beter gedaan; hy heeft ze in leven en bedryf
voorgesteld, door, na veelvuldige waarneming in de natuur,
ook hun omgeving onverbeteriyk getrouw na te bootsen,
zoodat photographieën van zyn groepen niet van opnamen
naar de levende werkelijkheid te onderscheiden zyn. Al
menigmaal hoorde ik: „Het kan niet mooier!"
En toch komen er berichten van nog iets mooiers.
In Stockholm bestaat een biologisch museum. Het is
ingericht als een panorama, geiyk wy er in de laatste
jaren in verschillende groote steden hebben zien verryzen.
De bezoeker bevindt zich op een verhevenheid in het
midden van het ruime gebouw, aan alle zyden omringd
door de tentoongestelde voorwerpen, die niet op planken
of tafels maar in een bedriegiyke nagebootste natuurlyke
omgeving zyn geplaatst, welke omgeving zich geleidelijk
verliest in de beschildering van den cylindervormigen bruinen wand van het gebouw. Men ziet hier dus biologische
groepen als in Artis, maar niet van elkaar gescheiden en
met een decoratief geschilderden achtergrond, die een ver
verschiet opent. Het is één groot landschap, samengesteld
uit de verschillende landschapstypen van Skandinaviö:
bosch, bergen, rotskust, strand enz. In dat landschap ziet
men uilen, strandvogels, arenden, vossen, wolven, reeën.
etende, spelende, vechtende, alsof zy leefden. De bezoeker
waant zich in de vrije schepping, omringd door de natuurlijke bewoners van zyn vaderland. De schilder van den
achtergrond, Bruno Liljefors, heeft, gelijk men denken
kan, er wel voor gezorgd, dat de overgangen tusschen de
landschapstypen natuurlyk en geleidelijk werden.

Mijn Laiidsiiluiiiiinders.
Nu ik zie, dat U in 't jongste nummer van D. L. N. een
uittreksel van myn brief geeft van verleden jaar over de
jonge landsalamanders, is 't misschien voor de lezers van
Uw tijdschrift niet onwelkom te vernemen, hoe't er verder
mede gegaan is.
Ongeveer een week nadat ik de eerste jongen ontdekte,
waren er wederom een 10-tal in het bakje, die ik by de
vorigen onderdak bracht en eenige dagen later zag ik er
weer ± 5; 'k had er dus totaal meen ik 23.
Doch helaas er is niet zeer veel van terecht gekomen.
Den winter kwamen ze vry goed door, ik verloor er niet
veel, maar in 't voorjaar verminderde 't aantal snel. In
begin Mei gingen er eenige op 't land, waarvan er evenwel ook wat stierven, en de rest die nog in 't bakje was,
lag er dood in toen ik van myn Pinksterreisje terugkeerde.
De warme Pinksterdagen hadden ze zeker niet kunnen
weerstaan. Ik had er toen nog 4, waarmede 't verder
gelukkig goed is gegaan, ze zy'n al aardig gegroeid en
zitten nu reeds in 't winterterrarium.
Ook met de ouders is 't mis gegaan; door de onverwachte en
vroeg ingevallen vorst heb ik ze niet meer tydig in veiligheid
kunnen brengen en waren ze reeds doodgevroren, toen ik
ze er uit wilde halen.
Maar, enfin, daar is niet meer aan te doen, en ik heb
nu toch 4 in plaats van twee dieren.
Enschedé, 15 Nov. 1903.

M. .1. BI.I.UIENSTEIN.

Een nieutv Vogolboek.
Degenen, die hunne studiën niet beperken tot de vogels
welke binnen de enge grenzen van ons vaderland worden
aangetroffen, maar daarmede verder gaan tot buiten Europa,
zal het wellicht, evenals my, opgevallen zyn, dat er tot
dusverre geen geschikt handboek betreffende de vogelsoorten
van het palaearktisch gebied bestond. Het gemis van zoodanig werk heeft zich by my herhaaldelyk doen gevoelen
by het determineeren van vogels uit verschillende deelen
van genoemde Zone ontvangen; het is toch omnogeiyk of
althans zeer bezwarend zich goede boeken aan te schaffen,
waaruit voldoende kennis omtrent aüepalaearktische soorten
te putten is. Zelfs het bezit van het geheele „Journal für
Ornithologie" en van „The Ibis", is daartoe ontoereikend.
Bovendien kost het opsporen van de verlangde beschryvingen
en gegevens in de kolossale desbetreffende literatuur een
massa tyd en moeite. Er bestond dus eigeniyk gezegd
dringend behoefte aan een werk waarin men in beknopten
vorm het allernoodigste omtrent alle soorten van het palaearktisch gebied zou kunnen naslaan. Voor de nearktische
Zone bestaat zulk een werk al lang; het werd door
R. Ridgwey in 1887 uitgegeven.
Welnu, de bestaande leemte is thans aangevuld. Van do
meesterhand van H. E. Dresser werd einde 1902 het eerste
deel uitgegeven van zy'n: „Manual of Palaearctic Birds",
dat thans in myn bezit is en zich hoeft doen kennen als
een by uitstek bruikbaar handboek. In dit eerste deel dat
498 bladzyden druks bevat, worden 709 soorten behandeld,
beginnende met
Tu7'dusviscivorus(L.)iotAlucoflammeiis(L.).
By elke soort wordt vooreerst verwezen naar de betreffende
literarische bronnen; dan volgen voor zooveel mogelijk de
namen der species in verschillende talen, voorts een korte
maar duidelijke beschryving van het mannely'k, vrouwelyk
en jeugdig kleed, en eindelyk aanteekeningen omtrent verbreiding, nest en eieren, dus zoowat alles, wat men noodig
heeft te weten.
Het tweede deel, waarmede het werk voltooid zal zyn,
is thans ter perse en zal, naar ik hoop, weldra verschynen.
Dit tweede deel zal de roof-, hoender- en watervogels behandelen en voorts bevatten de inleiding, den index, eene
kaart van het palaearktisch areaal, benevens een titelplaat

