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het Golden Gate-Park en de Sempervirens-club. Vooral de 
beide laatstgenoemde hoofdstukken komon van pas in dezen 
tijd, nu zich ook in ons land het besef begint te ontwikkelen 
dat tot nog toe met de liefde en zorg voor den vaderlandschen 
bodem (in den letterlijken zin des woords) treurig gesteld 
is geweest en dat een betere behandeling van den grond 
Nederland veel ryker en Wijder kan maken dan het nu is. 

Het boek is ryk voorzien van illustraties, de een al mooier 
dan de ander; door de heuschheid van de uitgevers zijn 
wij in staat onze lezers er een paar proefjes van te toonen. 

Twee vragen tot besluit: Wil professor de Vries zijn 
andere Amerikaansche reisherinneringen ook tot een boek 
vereenigen? En wanneer gaat er weer eens een van onze 
professoren op reis om ons een boek te verschaffen, dat 
waardig is, geplaatst te worden naast „Een reis met de 
Siboga" en ;,Naar Californië"? Want housch die perziken 
smaken naar meer. JAC. P. TH. 

Uit do Waddou. 
8 November aangeteekend Sneeuwgorzen(Emboriza nivalis) 

doch geen Sneeuwganzen, zooals vroeger gemeld. En verder 
...Sneeuwgorzen zyn thans in vollen t rek ; eveneens de 
Zwarte Lyster (Turdus meruia). Men ziet soms troepjes van 
10 tot 12 stuks. 

15 Nov. Van een vogeltrek is weinig nieuws. De Grauwe 
Ganzen (Anser cinercus) zyn nu in vollen trek. lederen dag 
trekken groote vluchten voorbij. De Zwarte Gans (a. bernicla), 
Zangiyster en Zwarte Lijster dito. Kieviten en Leeuweriken 
beginnen zich in groote troepen te verzamelen. De Kuif--
leeuwerik (Alauda cristata) is hier nu ook in groote troepen. 
Den Uden zag ik een heele vlucht Goudhaantjes (R. cristatus), 
later zag ik er geene meer. Barmsysjes, Kneutjes en Pratertje 
zyn hier nog in groeten getale; ook ziet men den Ring-
musch (Fr. montana) by troepjes. De middelste Zaagbek 
(Mergus serrator) wordt hier den laatsten tyd nog al veel 
in de zoogenaamde stalnetten, welken op den Kwelder 
staan, gevangen. R. J. Mansholt schoot weder een exemplaar 
met den bek stuk, de heele ondersnavel was hem afge
scheurd. Had deze weder gevangen gezeten in een mossel ? 

De eendekooikers vangen den laatsten tijd nog al wat vogels. 
23 Nov. Van de vogelwereld weinig nieuws. Kieviten en 

Leeuweriken (arvensis; zijn haast vertrokken; alleen de 
Kuifleeuweriken zyn er nog. De Zanglijster vertoont zich 
nog enkel. Ganzen (a.cinercus en bernicla) nog steeds in 
vollen trek; evenzoo Wilde Eenden, Smienten, Pijlstaarten 
en Slobeenden. Ook Bergeenden (a. tadornra) ziet men nu in 
groote troepen op de Wadden. Geelgors en Sneeuwgors 
vertoonen zich nog enkel; zoo ook Pimpelmeezen, Rood
borstjes zijn zeer talrijk. 

X. schoot eenige dagen geleden een Velduil (Otus brachy-
oties), denkende dat hy een Houtsnip vóór zich had! Water
snippen (G. gallinago) zijn er hier zeer veel. 

30 Nov Er zyn hier nog enkele Kieviten en Leeuweriken, 
Kuifleeuweriken vrij veel aanwezig, Vinken dito. 25 Nov. 
nam ik 3 Torenvalken in één vlucht by den grond waar; 
dienzelfden dag 's namiddags een Ruigpootbuizerd. Ook zijn 
er hier op het oogenblik meer Ringmusschen dan gewoonlijk. 

9—16 Februai. Spreeuwen zingen. Zwarte Lijster, Koper-
wieken, Vinken, Keepen, Groenlingen, Ganzen en Eenden 
in trek. 

17—19 Febr. Grauwe en zwarte Ganzen in trek. De vogels 
zy'n zeer roerig op het Wad. 

20 Febr. De eerste Reigers hier. Groote eendentrek naar 
het Noordon, dito van grauwe en zwarte Ganzen. 

1 Maart. De eerste Zwarte Kraaien (corvus corone) hier. 
Koperwieken in trek. Verscheidene Reigers zyn reeds over. 
Zwarte Ganzen, Roek en Bonte Kraai in trek. 7 Maart 
waren hier de eerste Kieviten. 

12 Maart. De eerste witte Kwikstaarten (Motacilla alba) 
hier. Barmsysjes en Kneutjes in trek, dito Roek, Zwarte 
Lijster en Koperwieken. 

'21 Maart. De eerste Bastaard.Nachtegalen. De Rood
borstjes zijn hier weer veelvuldig aanwezig. 

22 Maart. De eerste gewone Roodstaartjes. 
24 Maart. Goudhaantjes in trek. 
25 Maart. Koperwieken in trek. De watervogels zyn erg 

roerig op 't Wad, vooral Eenden en Wulpen. 
26 Maart. Hier vloog een groote roofvogel over, waar

schijnlijk een Buizerd. Hij vloog vrij hoog en werd verge
zeld door verscheidene kraaien, welke een oorverdoovend 
lawaai maakten. De eerste Houtduiven hier. 

5 April. Bergeenden eu Wulpen in groote troepen op de 
Kwelders. Groote vogeltrek op het Wad. 

13 April. De eerste gele Kwikstaarten (Motacilla flava). 
De eerste Boerenzwaluw (Hirundo rustica) hier. Tapuiten 
waarschijnlijk Saxicola oenanthe. 

16 April. De Tuinfluiters (Sylvia hortensis). Keepen en 
Vinken in groote troepen hier. Scholeksters (deze vogels 
ziet men hier heel weinig). 

Het is zeer opmerkelijk zoo weinig Kievitten als men 
van het jaar hier ziet. Verleden jaren waren hier omstreeks 
dezen tijd steeds groote troepen van deze mooie vogels 
aanwezig. De Grauwe- en Geelgorzen zijn hier het geheele 
jaar veelvuldig voorgekomen. De vogelvangst in de eenden
kooien is zoo goed als ten einde. Slechts enkele vogels. 
worden er nog maar gevangen. Door het slechte en vooraf 1 
koude weer der laatste weken, merkt men nog eigeniyk 
weinig van de vogels. Spreeuwen en musschen bouwen 
reeds nesten. 

ülrum. ' . P. W. v. H. 

De iroutduif weer een stap verder. 
Achter myn huis te Almelo bevindt zich een groote stads

tuin, tusschen andere flinke tuinen gelegen, met veel hooge 
boomen, doch geheel in de stad gelogen. 

Nu omstreeks eene week geleden trof ik in myn tuin 
een jonge volwassen duif, naar my medegedeeld werd door 
een duivenkenner een houtduif, het dier is slanker en 
grooter dan een gewone duif, de kleur mooi grijs, aan den 
hals eenigzins naar het purpere, twee witte plekken aan 
den hals, elke zyde een, de pooten licht rood, de bek geel 
met licht rood. Telkens warmeer ik in myn tuin kom, zit 
die duif op een tak blijkbaar op mij te wachten, kykt mij 
goed aan en komt dan op my toegevlogen, ook op mijn 
geroep, gaat op myn hand zitten, doch liefst op myn hoofd, 
en biyft daar als ik heen en weer wandel, ook loopt zij 
my dikwijls op het pad na. Zy eet niet uit myn hand, 
pikt wel naar mijn vingers, en wil niet aangeraakt worden. 
Dit alles gebeurt steeds wanneer ik in mijn tuin kom nu 
eene week lang. Natuuriyk wordt voor die duif voer ge
strooid. Een duivenkenner deelde my mede, dat dit een zeer 
merkwaardig geval is, daar houtduiven zeer schuw zyn. 
Wel heb ik een enkele maal het koeren van houtduiven 
in myn tuin gehoord doch ik herinner my niet, die duif 
ooit vroeger gezien te hebben; wij hebben ook gewone 
duiven doch die houtduif vermijdt die biykbaar. 

Wellicht is dit een byzonder geval dat ook u zoude 
interesseeren, en zoudt u dit raadsel ook kunnen verklaren. 

Almelo. A. CROOCKEWIT. 

lUanwborstje. 
In een wilgenboschje hier ergens in den omtrek houden 

een paar blauwborstjes verbiyf. Het mannetje, dat vooral 
's-morgens druk zingt, krijg ik telkens wanneer ik het ga 
opzoeken te zien, en ik kan er dikwijls vlak bij komen. 
Het wijfje zit zeker te broeden, want het vertoont zich maar 
zelden. Ik zal trachten het nest te vinden, zonder de diertjes 
te verstoren. Gelukt het, dan meld ik het u wel. De kleine 
bonte specht schy'nt hier niet zeldzaam te zijn. Dit voor
jaar heb ik vier snorrende mannetjes en een wyfje aange
troffen, een er van heeft een poosje zyn snorboom in het 
plantsoen voor ons huis gehad, maar hy maakte zooveel 
lawaai, dat iedereen, die er langs kwam, bleef staan om te 
zien waar dat geroffel vandaan kwam en daar is hy zeker 
bang van geworden, want nu is hij er niet meer. 

Gisteren heb ik een verbazend groote trek lysters gezien. 
Een peppelbosch en de omliggende weilanden waren er als 
mee bezaaid en voortdurend kwamen nieuwe troepen uit 
het Zuid-Westen er by en het was een leven en drukte 
van belang. Laatst zag ik een paar tjiftjafmaimetjes die 
zoo aan 't vechten waren, dat beiden in het water stortten. 
Eerst lieten ze nog niet los, maar toen ik ze op het droge 
wilde halen, werkten ze zich op den kant en vlogen weg. 

Tiel, 22 April '04. H. J. KUIJLAARS. 

ïfoorsche Stornrvogel. 
Heden zag ik by een vriend van me een, door hem 

prachtig opgezette meeuw, dien hy niet kon determineeren. 
Ik herkende hem terstond, als de Noorsche stormvogel 
(Fulmarus Glacialis). Het is een oud voorwerp; licht grljs-
achtig.blauw op vleugels en rug, terwyi do kop, hals en 
onderdeelen zuiver wit zyn. Het exemplaar is, nchter in 
December 1904, by Zwolle gevangen. 

Zwolle, 19 Februari 1905. P. HENS. 


