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voor. Alleen is het aantal van Bomb, quercifolia 
heel wat verminderd. De dieren, die ik in aflevering 
3 als rupsen beschreef, zullen meest alle wel poppen 
zijn, als aflevering 4 gelezen wordt. Van Bomb. 
Quercus heb ik twee mannetjes (de type en de var.) 
benevens een wijfje en een cocon doen afbeelden. Let 
eens op de fraaie sprieten van den man, waarmee 
hij de logge wijfjes op groote afstanden ruiken kan. 

De Bombyx-sooxien paren gemakkelijk in gevan
genschap en leggen daarna spoedig de eieren. 

Om niet te uitvoerig te worden, zal ik niet 
alles vermelden, wat ik in Juni en Juli zal tentoon
stellen. Alleen deel ik nog mee, dat Pieters bezig 
is aan een rupsenkast van dubbele grootte, die ik 
midden in het mooie door den oppasser P. Bohncke 

Waar het thans de eerste maal is, dat ik optreed 
als verslaggever omtrent eenige merkwaardige ge
beurtenissen op het terrein der vogelkunde over 
het laatst verstreken tijdperk van 12 maanden in 
den titel dezes genoemd, past het met een enkel 
woord mijn voorganger, den heer Mr. Herman 
Albarda, te herdenken. Zijn laatste verslag, loopend 
over 1897—98, verscheen in Juli in de Ie aflevering 
van deel VI van het Tijdschrift der Nederlandsche 
Dierkundige Vereeniging, en in diezelfde maand 
overleed de heer Albarda. Ik bevond mij destijds 
op het eiland Texel tot het verrichten van orni
thologische onderzoekingen, speciaal omtrent de 
Noordsche stern, toen ik het treurig bericht ver
nam, en had juist het resultaat van mijn onderzoek 
naar Leeuwarden gemeld, weinig denkend, dat ik 
aan een doode schreef. 

Het heengaan van Mr. Albarda is voor de beoefe
ning der vogelkunde in Nederland een zeer groot 
verlies. Hij heeft toch in hooge mate medegewerkt 
om die kennis te brengen op het punt, waarop zij 
thans staat, ten eerste door zijn jaarlijksche over
zichten en door verschillende publicatiën in binnen-
en buitenlandsche tijdschriften, en voornamelijk door 
de beide werken, die hij achtereenvolgens uitgaf. 
Eerst verscheen in 1884 de „Naamlijst der in de 
provincie Friesland in wilden staat waargenomen 
vogels", en in 1897 zijn „Aves Neerlandicae, naam
lijst van Nederlandsche vogels", welk werk hij ge
lukkig nog heeft kunnen voltooien. 

Het is door de voortdurende en nimmer verflau
wende werkzaamheid van den heer Albarda gebleken 
hoe belangrijk de provincie Friesland is voor de 

gearangeerde groepje planten denk te plaatsen met 
rupsen van Vanessa's er in, die zich dan boven 
tegen het deksel zullen verpoppen 

Gevraagd: 

Een levenden, vrouwelijken, in de natuur gevangen 
vlinder of eieren van Amphidasis fietularia, L. (Ber
ketakje, Peper-on-zout-vlinder) rupsen van Papllio 
Machaon (Koninginnepage), van Vanesso lo. (Dag-
pauwoog), van Vanessa Polychloros (Groote Aurelia) 
en levende exemplaren van Lucanus Cervus, L. 
(Vliegend hert). 

R. A. POLAK. 

Plantage Badlaan 21, Amsterdam. 

Nederlandsche ornis; men ziet dit, om van andere 
soorten niet te gewagen, reeds voldoende uit de 
waarnemingen omtrent Cannabina linaria Holbölli 
(Brehm), Charadrius dominicus fulvus (Gmel.) en 
uit de vele bastaarden van eendensoorten die in 
de Naamlijst zijn opgesomd. En uit hetgeen de 
heer Albarda aan aanteekeningen heeft bijeenver
zameld blijkt tevens hoe, als men er de moeite 
maar voor over heeft, nog hoogst belangrijke zaken 
te weten te komen zijn. Het ware daarom wel te 
wenschen, dat in de provincie Friesland een zaak-
kundig persoon te vinden ware, om op het voetspoor 
van Mr. Albarda ornithologische merkwaardigheden 
uit het Noorden van ons land te verzamelen en aan 
de vergetelheid te ontrukken. 

De samenstelling der overzichten heb ik op mij 
genomen in de hoop, dat het mij gegeven zal zijn, 
deze taak op eene mijnen voorganger waardige 
wijze telken jare te volbrengen. 

Behalve het heengaan van Mr. Albarda valt nog 
het afsterven te betreuren van een onzer alleroudste 
en in zijn jeugd meest werkzame beoefenaars der 
dierkunde, den heer O. M. de Graaf, die den 8 Maart 
1898 te Leiden in den ouderdom van 72 jaren over
leed. Deze kundige man heeft zich voor de Neder* 
landsche dierenkennis hoogst nuttig gemaakt, in de 
eerste plaats ten opzichte van de entomologie. De 
heer De Graaf heeft in vroeger jaren ijverig mede
gewerkt met zijn broeder, den heer Mr. H. W. de 
Graaf te 's Gravenhage om de vlinderfauna van 
Nederland bekend te doen worden, en terwijl hunne 
verzameling Nederlandsche vlinders steeds in uit
gebreidheid toenam, zijn hun op dit gebied bijeen-

O^erzic^f der voornaamste waarnemingen op ornil^ologisclt gebied 
van 1 Mei 1898 tot en met 30 April 1899. 
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gebrachte waarnemingen en vondsten achtereenvol
gens vermeld in de Bouwstoffen voor een Fauna 
van Nederland door J. A. Herklots van 1853—58 
uitgegeven, en in vele jaargangen van het Tijdschrift 
voor Entomologie. 

Maar ook de ornithologie heeft veel aan den 
overledene te danken o.a. door zijn mededeelingen 
in de genoemde Bouwstoffen, welke berichten voor 
dien tijd veel nieuws bevatten inzonderheid uit de 
provincie Zuid-Holland, die in die dagen ijverig werd 
onderzocht. Een belangrijke verzameling Nederland
sche vogels werd mede door de heeren de Graaf 
bij een gegaard, en vele der daarin aanwezige voor
werpen dienden prof H. Schlegel tot voorbeeld bij 
het teekenen van zijn bekende platen. 

Hier te lande gevangen exemplaren van Geocichla 
sibirica (Pali), Phyllosoopus superciliosus (Gmel.) 
en Siphia parva (Bechst.) vormen het hoofdsieraad 
van deze collectie, welke na het overlijden van den 
heer G. M. de Graaf, ook overeenkomstig diens 
verlangen, aan het Koninklijk Zoölogisch Genoot
schap Natura Artis Magistra te Amsterdam is ge
schonken. 

Leed de wetenschap een zeer gevoelig verlies 
door het overlijden van genoemde heeren Albarda 
en De Graaf, voor den schrijver dezes persoonlijk 
laat dit bovendien een pijnlijke leegte, die niet meer 
aan te vullen is. Hem blijft echter over de herin
nering aan een hoogst aangenaam verkeer met 
beide heeren en een aantal weinig voorkomende 
vogels in zijn collectie, die hij aan hun milde en 
vriendelijke goedgeefschheid te danken heeft. 

Ten slotte moet molding gemaakt worden van 
het overlijden van den heer Dr. A. Broers, genees
heer alhier, die in vroegere jaren insgelijks beoefe
naar der ornithologie was en wiens verzameling 
door hem zelf opgezette Nederlandsche vogels ge
schonken is aan de Gemeente Doorn om bij het 
openbaar onderwijs te dienen. Deze collectie bestaat 
uit 205 stuks. 

Door de medewerking van velen, zoowel vroegere 
correspondenten van den heer Albarda, alsook nieuw 
aangeworven krachten, is het mij mogen gelukken 
reeds in dit eerste jaar waarover mijn werkzaamheid 
loopt, voldoend materiaal bijeen te krijgen, om een 
eenigzins belangrijk overzicht samen te stellen. 

Het zij mij vergund mijnen dank daarvoor te 
betuigen aan de heeren; Dr. C. Kerbert, P. L. 
Steenhuizen en C. Eijkman te Amsterdam; L. J. 
van Rhijn te Bergen-op-Zoom; Mr. J. Pelinck 
Stratingh te Bergum; Baron G. Stratenus te 
Diepenveen; Mr. H. W. de Graaf, C. Stolk en 
S. Broekaarts te 's Gravenhage; II. Rietema te 
Hornhuizen; A. Goets te Leeuwarden; Dr. O. Finsch, 

H. H. ter Meer en G. S. van der Spruijt te Leiden; 
A. F. B. Duller te Numansdorp; J. Daalder Dz. te 
Oosterend; Mr. J. G. Wuif bain te de Steeg en 
Baron M. P. D. van Sijtzama te Velp. 

Corone corone (L.) - - Kraai. Door mij werd in September 
te Laag-Soeren (Geld.) eene isabelklourigo verscheidenheid 
dezer soort geschoten. Het is een wijfje. (Wurfbain). 

Lanius senator (L.) — Roodkoppige Klauwier. Op 21 Juni 
zag ik een J op het hek van het aan den straatweg gelogen 
kasteel Zuijlenstein te Leersum (ütr.) Den 25en d. a. v. 
heb ik op diezelfde plaats j en $ bijoon gezien, zoodat als 
waarschijnlijk aangenomen mag worden dat dit paar aldaar 
broedde. Bij de provinciën Overijsel, Gelderland, Zuid-Hol
land, Noord-Brabant en Limburg, alwaar deze Klauwier 
reeds broedend was aangetroffen, zou thans ook Utrecht 
gevoegd kunnen worden. (S.) 

Coccothraustcs coccothrausfcs (L.) — Appelvink. Den 22eii 
November werd op Texel een J in een lijsterstrik gevangen. 
(Daalder). De vangst van dit voorwerp, hetwelk mij door 
don Heer Daalder is toegezondon, is de eenige, die ik omtrent 
deze soort vernam. (,S ) 

Lignrinus Moris (L.) — Groenling. Den 4en Januari werd 
door mij een g waargenomen by de watermolen in den 
polder „het Noorden" op Texel. (Daalder). 

Enkele exemplaren van deze soort hebben weer overwin
terd. Ik heb op 16 Januari een J gezien in het duin nabij 
Schoveningen. In den kouden winter van 1894—95, toen 
dikke sneeuw bosch en veld bedekte, kwamen herhaaldelijk 
groenlingen in mijn tuin te Lisse azen op de zaden der in 
het hakhout groeiende distelplanten. (S.) 

Fringilla montifringüla L. — Keep. Eene fraaie, bleeke 
kleurverscheidenheid werd door den Heer Heyligors te 
Schiedam aan het Leidsch Museum ten geschenke aan
geboden. Tevens ontving dit Museum van gemelden Heer 
een mannelüko bastaard van F. montifringüla en F. coelebs, 
welk stuk op 31 October naby 's-Gravenhage is gevangen. 

Dit stuk is, vorsch, als volgt door mi] beschreven: 
Bovonkop langs het midden roestbruin evenals een smalle 

oogstreep (superüilium) die van boven door een donkerbruine 
doch niet scherp geteekende lengtestreep wordt begrensd, 
welke zich aan weerskanten tot de zyden van den hals 
uitstrekt en aldaar midden op den hals een roestgrauw-
achtige vlek insluit; aan beide zyden van den hals een 
aschgrauwe vlek met veel roestachtige punten aan de 
•vederen (deze kleurverdeeling gelijkt het meest op die van 
F. montifringilla J in het herfstklood, maar bij deze laatste 
zijn de donkere doelen van den kop duidelijk zwart gevlokt; 
de grijze vlekken terzyde van den hals doen meeraan F. coelebs 
denken); rug en schouders donker kastanjebruin (met ver
borgen witte vederbasis) geheel als bij F. coelebs, maar de 
schoudervedoren aan do zichtbare basis grys met een zwarten 
gedeeltelijk zichtbaren midden dwarsband; teugels, oogkring, 
kop- en halszijden met de onderzijde roestachtig rozerood 
(als bij F. caelebs), maar behalve het midden van don buik 
ook hot midden van de borst wit (zooals bü F. montrifrin-
gilla); de onderdekvederen van den staart wit met zacht 
roestachtig-isabel getinte eindzoomen (als bü P. coelebs); 
vleugelpennen bruinzwart, die der eerste orde met zeer 
smalle grauwgroene buitenzoomen; die der tweede orde 
aan de eindhelft der buitenvlag eenigszins breeder grijsgroen 
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gerand (dit komt geheel overeen met F. caelebs, maar de 
witte vlek aan de basis der 4e tot tie pen is wat meer uit
gebreid en meer zooals by F. montifringilla); de breede 
buitenzoomen der laatste drie pennen van de 2e orde zijn 
witgeel, naar de punt toe in het roestroode trekkend, (dus 
meer als by F. montrifringilla); kleur en teekening van den 
bovenvleugel komen meer overeen met F. caelebs; met name 
zyn de kleine bovenste dek vederen wit (als by F. coelebs ; 
de kleinste aan den rand van de vleugelhand zün evenwel 
geelachtig getint met smalle uitgewasschen zwartachtige 
eindzoomen; de achterste dekvederen der vleugelpennen 
van de 2e orde die den witten vleugeldwarsband vormen, 
zyn roestkleurig gewaasd ('tgeen aan F. montifringilla her
innert); kleur en teekening der staartvederen geheel als by 
F. caelebs; alleen is het wit op de binnenvlag der tweede 
staartpen wat meer naar de basis uitgebreid. Geheel afwy. 
kend van beide typen (F. caelebs en montifringilla) zijn de 
volgende doelen: de bovenstuit is zwart en vormt een 
onduideiyken dwarsband met smalle uitgewasschen olyf-
groengele eindzoomen; het overige van den stuit en de 
kortste bovendekvederen van den staart zyn licht citroen-
geel; de zyden van den stuit zyn gedeelteiyk zwart 
(F. montifringilla); de langste bovendekvederen van don 
staart aschgrauw naar het einde in hot roestgryze trekkend; 
(by F. coelebs: stuit groen, de langste dekvederen naar de 
basis toe grys; by F. montifringilla: stuit wit, aan de zyden 
zwart, de langste bovendekvederen roestgrys met verborgen 
zwarte basis.) 

Snavel roodachtig grys, aan de punt eenigszins donkerder; 
pooten vleeschkleurig bruinachtig; iris donker. 

Grootte geheel als by F. caelebs en F. montifringilla: 
vleugel 8.7, staart 6,4, culmen 1.1 cM. 

De vogel in zyn geheel gezien geeft meer den indruk van 
F. coelebs dan van F. montifringilla (Finsch). 

Serinus serinus (L.) — Europeesche Kanarie. In den 
Haagschen Dierentuin zag ik een exemplaar 't welk op 20 
Februari op een vinkenbaan in het duin naby deze stad 
is gevangen. Ik houd het voor een J in winterkleed (Nau-
mann flg. 2). Ik kan er byvoegen dat dit vogeltje door de 
Haagsche vogelhandelaais IJslandsche sys wordt genoemd. 
(de Graaf). 

Ik ontving een J 't welk op 3 November aan den Zuider-
zeewal naby Doornspyk (Geld.) is gevangen (S.) 

Calcaritts lapponicus (L.) — IJsgors. In November werden 
naby Doornspyk (Geld.) eon J en twee $ gevangen. Eerst
genoemde werd door my aangekocht en bevindt zich levend 
on wel in myn buitenvolière in gezelschap van een paar 
sneeuwgorzen. Hy heeft byna het volle zomorkleed aan
genomen. (S.) 

Alauda arvensis L. — Veldloeuwerik. Eene byna zwarte 
kleurverscheidenheid werd begin October naby Overschio 
(Zuid-Holl.) gevangen en door den Heer Heyligors aan het 
Leidsch Museum ten geschenke aangeboden (Finsch). 

Otocorys alpestris (L.) — Bergleeuwerik. Begin Decomber 
ontving ik twee voorwerpen, die op Texel waren geschoten 
(ter Meer). 

Op 16 November zag ik in den polder „het Noorden" 
(Texel) een vlucht van ongeveer dertig stuks (Daalder). 

De Heer Daalder heeft my twee van deze leeuwerikken 
gezonden, beide mannelijke exemplaren. In November werd 
ook nog een J gevangen te Doornspyk. Andere waar
nemingen omtrent deze soort zyn mij niet bekend gewor
den. (S.) 

Motadlla mdanope Pali. — Groote gelo Kwikstaart. Op 
29 Maart zag ik een exemplaar in vrouweiyk kleed, 'twelk 
zich ophield in een half droge sloot bij omgeploegd land, 
in de onmiddeliyke nabyheid van hot dorp Doorn (Utr.). Ik 
had deze soort hier nog nooit waargenomen. (S.) 

Anthus Ricluirdi. V. — Groote Pieper, 's Ryks Museum 
van Natuurlijke Historie te Leiden ontving van den Heer 
W. J. Hoyligers te Schiedam een mannelijk exemplaar, dat 
den 26en October in de duinen naby 's-Gravenhage was 
gevangen. (Finsch). 

Tardus lliacus L. — Koperwiek. In betrekking tot den 
voorjaarstrek zy het volgende opgeteekend. Vroeg in het 
voorjaar van 1899 was een overvloed van deze lijsters in 
het Haagsche Bosch te vinden, dagen achtereen. In den 
namiddag van 21 Februari trof ik er een groote vlucht aan, 
die eerst naar voedsel zoekend op den grond de bladeren 
omwoelden en toen in de kruinen der boomen gingen zitten. 
En terwyi de dieren aldaar vertoefden, liet een aantal 
hunner een zachten zang hooren, een zwatelen of neuriën 
alleen van naby hoorbaar. 

Ook op 26 Februari en op 3, 6 en 7 Maart — mooie 
dagen na nachtvorsten — heb ik kunnen constateeren, 
steeds in den namiddag, dat in een troep, koperwieken zich 
vele zangers bevonden. Na laatstgenoemden datum liet 
zich geen iliacus meer zien, maar in 1897 toekende ik aan 
dat deze soort nog op 2 April zich in de houtrijko duin
streek onder Wassenaer (Z.-Holl.) vertoonde, waaruit biykt. 
dat de vooqaarstrek door ons land tot in die maand 
voortduurt. 

De Koperwiek is ook by ons dikwerf wintervogel : niet 
zelden hebben grootere of kleinere vluchten myn aandacht 
getrokken in het Haagsche en Scheveningsche Bosch in 
December en Januari ook by vorst en sneeuw. Ook wei
landen worden bezocht, (de Graaf). 

Tnrdus musicus L. — Zangiyster- De Heer S. Broekaarts 
te 's-Gravenhage schreef my den 8en Februari, dat hy in 
de vorige week (dit moet volgons de kalender tusschen 29 
Januari en 4 Februari zyn geweest1, de zangiyster in hot 
Haagsche Bosch had hooren zingen. Ik maak melding van 
deze waarneming, omdat er een van tweeën uit volgt: èf 
dat Turdus musicus byzonder vroeg by ons is aangekomen, 
èf dat een of meer voorwerpen overwinterd hebben. Ik 
heb gedurende een vry lange reeks van jaren de aankomst 
van de moeste onzer zangvogels nauwkeurig genoteerd, on 
vind daarby voor de zangiyster 14 Februari als den vroeg-
sten datum. Hare eerste verschyning constateerde ik byna 
altyd in Februari en slechts by uitzondering liet dezo zich 
tot Maart wachten. Mr. Albarda geeft als tyd van aankomst 
de maand Maart aan, ' t geon voor Holland in 't algemeen 
te laat schynt, maar zeer juist kan zyn wat Friesland 
betreft. De Heer Albarda toch meldde my mondeling, dal 
de meeste zangvogels eenige dagen later in Friesland dan 
in Holland of Utrecht aankomen ofschoon voor deze vlugge 
reizigers de afstand van byv. Utrecht tot Leeuwarden eene 
onbeduidende is. (S.) 

Buficilla phoenicurus (L.) — Gekraagd Roodstaartje. Van 
den Heer J. Daalder te Oosterend (Texel) ontving ik eon 
9, 't welk op 16 November aldaar was geschoten. Dit is 
inderdaad een late verschyning; myn laatste datum van 
waarneming dozer soort is 10 October. (S.) 

Ruticilla tilys (Scop.) — Zwarte Roodstaart. 's Ryks Museum 
van Natuurlijke Historie te Lolden ontving van den Heer 
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W. J. Heijligers te Schiedam een vrouwelijk voorwerp 't 
welk op den 3en November, alzoo vry laat in 't jaar, naby 
's-Gravenhage was gevangen. (Finsch.) 

Den 20on Januari zag ik in een laantje naby de nieuwe 
kerk aan don Bezuidenhoutschen weg te 's-Gravonhage een 
voorwerp in vrouwelijk kleed, 't welk zich ophield op een 
daar ter plaatse in het weiland liggende hoop zwarte aarde. 
(Broekaarts.) 

Waarschijniyk is dit laatste een overwinterend exomplaav 
geweest. Het vogeltje schijnt in onze westeiyke provinciën 
meer en meer voor te komen. (S.) 

Chelidon tirbica (L.) — Huiszwaluw. Het Museum „Fauna 
Neerlandica" in Artis ontving den 25en Juni eene witte 
kleurverscheidenheid dezer soort, welke te Uithuizen (Gr.) 
was geschoten. (Kerbert.) 

Dendrocopus medius (L.) — Middelste bonto specht. Den 
9en October wandelde ik 's morgens met den Heer van Oort, 
student in de zoölogie, in de laan naar het pompstation 
der duinwaterleiding nabij Schoveningen, toen ik oen my 
onbekend geluid uit een der naast den weg staande boomen 
vernam en nagenoeg op hetzelfde oogenblik een prachtig 
exemplaar van deze specht zag. Aangezien het ons gelukte 
tot zeer dicht bij den vogel te komen, zoodat alle détails 
duideiyk zichtbaar waren, is er geen mogeiykheid, dat wy 
ons vergist hebben; wy konden het dier lang volgen en 
nauwkeurig opnemen. 

Langzamerhand schoen hy toch genoeg van ons te krijgen 
en vloog met een snel opvolgend: „T ĵio, tjie, tjie, tjie!" 
weg, welk geluid uit de boomen aan de overzijde van de 
laan, geen twintig pas van ons verwyderd, herhaald werd 
door een tweede exemplaar, dat wy echter niet te zien 
hebben kunnen krijgen. Zeer waarschijniyk hadden wy 
dus hier met oen paar te doen. (Stolk). 

Aan de juistheid dezer belangi-yke waarneming valt niet 
te twyfelen. Toen ik bij een bezoek waarmede do Heer 
Stolk my later vereerde, aan Z. E. G. een huid toonde van 
D. medius, herkende hij daarin onmiddeliyk den door hem 
gezienen vogel. Bovendien is het een bekende zaak dat 
deze specht niet byzonder schuw is en zich meestal veel 
gemakkelijker laat naderen en waarnemen dan andere 
spechtsoorten. (S.) 

Bmdrocopus minor (L.) — Kleine bonto specht. Nieuwe 
vindplaatsen in Noord-Holland: Ie Santpoort; in het hout
rijke gedeelte werden in April 1896 twee stuks gezien, 
terwyi in het volgend jaar, op 28 Juli, er zes a zeven in 
dezelfde localiteit by elkander waren, die, zooals de waar
nemer zich uitdrukte, „gezameiyk naar denzelfden boom 
vlogen en om het hardst werkten." Dit doet aan een nest 
jongen denken, door de ouden geleid. Een er van, een oude 
J, werd geschoten. In 1899 zag en hoorde dezelfde persoon 
er een by herhaling in Februari en Maart, die een geluid 
maakte dat klonk als „horrrrr". 

2e. Het Naaldenveld, een streek duin met houtgewas, 
onder de gemeente Vogelenzang, leverde twee exemplaren 
op waarvan één gezien 21 October 1897 en een ander, een 
S, geschoten 24 Maart 1899. 

3e. Schoften, een $, in die gemeente bemachtigd 8 April 
1898 op de buitenplaats „Het Klooster", tegenover de Klever
laan, naby Haarlem. Al de geschoten individuen heb ik 
gezien. 

Het verdient opmerking dat van Wickevoort Crommelin, 
die zulk een schat van vogels uit de omstreken van Haarlem 
in zijn collectie heeft byeengebracht, nooit een kleine bonte 
specht uit die omgeving bekomen heeft. En het was hem 
ook, zooals hy my wel heeft medegedeeld, zoolang hy 
verzamelde, nooit ter oore gekomen, dat zulk een specht 
zich in den omtrek vah zyn woonplaats vertoond had. 
Wèl wist hij en daarvan heeft hy zelf in 1858 mededeeling 
gedaan in de Bouwstoffen (II, bl. 290) dat een D. minor, 
toen reeds jaren geleden, te Velzen geschoten, in de ver-
zameüng Groenewegon, destijds te Haarlem, bewaard werd; 
maar dit bewys van het voorkomen dezer soort in de naby
heid van meergenoemde stad is bij zyn leven — Crommelin 
is in 1891 overleden — nimmer aangevuld. En zoo ook 
was aan my niet bekend, dat deze species zich ooit in Zuid-
Holland had voorgedaan, totdat door don Heer Snouckaert, 
die 2 Februari 1896 een J te Lisse schoot, werd aangetoond 
dat ook die provincie wel door minor werd bezocht. 

Met het oog op een en ander moet men aannemen: bf«. 
dat D. minor gedurende het veeljarig verzamelen van Crom
melin en mij in de beboschte duinstreek der beide Hollandon 
steeds is over het hoofd gezien, of dat dit vogeltje in den 
jongsten tyd in ons land verder westelijk gaat dan vroeger. 
En dit laatste komt my het waarschyniykst voor. Volgens 
oen mededoehng van Dr. Kerbert is, in 1897 (sine die) weder 
een minor in Zuid-Holland waargenomen, nu te Warmond. 
Overigens zy herinnerd, wat Noord-Holland betreft, dat 
blijkens waarnemingen door den Heer F. E. Blaauw in 
Albarda's jaarverslagen medegedeeld, de kleino bonte specht 
in 1890,'91,'92,'93 en'94 te 's Graveland is opgemerkt en 
aldaar waarschijniyk broedt. Een J en <? terzelfder plaatse, 
10 April 1891 geschoten zijn in Artis^ in het Museum Fauna 
Neerlandica, (de Graaf.) 

Deze soort heeft by my te Diepenveen (O.) in 1897 ge
broed in een holle hoofdtak van een ouden eik ongeveer 5 
meter boven den grond, en in 1898 in den stam van een 
holle populier. Deze broedplaats was veel hooger gelegen. 
(Stratenus). 

Wij hebben alzoo thans met zekerheid bekende broed
plaatsen, Diepenveen en Santpoort. Ofschoon in deze laatste 
localiteit geen nest of broodholte is ontdekt geworden, 
mag men, waar op 28 Juli een aantal stuks byeen zyn 
gezien, dunkt my wel aannemen dat dit een familie van 
ouden en in de buurt uitgebroede jongen was. Spechten 
toch leven anders niet gezellig in troepen. 

Hoogstwaarschyniyk broedt de soort thans ook in de 
bosschen tusschen Hillegom en Lisse; ik ontving nameiyk 
oen g dat daar ter plaatse den 16en Juni was geschoten. 

Ik zelf heb den 9en September des morgens vroeg in 
het Haagsche bosch een exemplaar gezien dat in gezelschap 
was met koolmeezen en een boomklever. De Heer C. Stolk 
meldde mij, dat hy zelfs eens dit spechtje heeft gezien in 
de hooge boomen van het Lange Voorhout en het Tour-
nooiveld te 's-Gravenhage. Waarschijniyk was dit vogeltje 
uit het Haagsche bosch gekomen en langs het Korte Voor
hout van boom tot boom zoover in de stad geraakt. 

Van den Heer Dr. Kerbert verneem ik nog dat Artis een 
exemplaar onfrwng 't welk 24 April te Hillegom (Z.-H.) is 
gevangen. (S.) 

Doorn. MB. R. BABON SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. 

(Wordt vervolgd.) 

c^(sr 


