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Vogelbevolking van Amersfoort en Omstreken. 

Kauw, vrij veel, vooral aan den toren; Kraai, veel; Bonte 
Kraai, 's winters veel op de weilanden: Notenkraker, eens 
waargenomen, Treekerbosch 5 Nov. 1907; Ekster, weinig; 
Vlaamsche Gaai, 's zonners weinig, 's winters veel; Wiele
waal, weinig; Grauwe Klauwier, weinig; Spreeuw, zeer 
veel; Groenling, weinig; Vink, zeer veel; Keep, sommige 
winters veel; Sijsje, 's zomers één of meer paren, 's winters 
meer; Kneutje, op de hei veel; Huismusch, zeer veel; Bing-
musch, nog al veel; Geelgors, veel; Leeuwerik, veel; Kuif-
leeuwerik, voel; Boomleeuwerik, weinig; Witte Kwikstaart, 
veel; Gele Kwikstaart, weinig; Boompieper, veel; Graspieper, 
nog al veel; Boomkruiper, 's winters veel, 's zomers weinig; 
Boomklever, dito; Koolmees, 's winters zeer veel, 's zomers 
veel minder, maar toch nogal veel; Pimpelmees, idem, 
's zomers weinig; Kuifmees, weinig; Staartmees, weinig; 
Goudhaantje, 's winters veel, 's zomers weinig; Winter
koninkje, veel; Bastaardnachlegaal, nog al veel; Grasmusch, 
idem; Braamsluiper, weinig; Zwartkop, idem; Tuinlluiter, 
idem; Fluiter, idem; Fitis, nog al veel; Tjiftjaf, idem; Spot
vogel, idem; Merel, zeer veel; Zanglijster, idem; Nachtegaal, 
nog al veel; Roodborstje, zeer veel; Gekraagde Boodstaart, 
veel; Zwarte Roodstaart, weinig; Tapuit, zeer veel op de 
hei; Paapje, veel; Grauwe Vliegenvanger, id.; Boerenzwaluw, 
zeer veel; Huiszwaluw, deze zwaluw komt alleen bij enkele 
boerderijen voor, is dit het geval, dan zijn er zeer veel, en 
dan zijn daar bijna geen boerenzwaluwen. Over het algemeen 
komt deze soort veel minder voor dan de boerenzwaluw; 
Oeverzwaluw, slechts enkele exempl. in voorjaar en zomer 
waargenomen; Groene Specht, veel; groote Bonte Specht, 
weinig; middelste Bonte Specht, id.; kleine Bonte Specht, 
eens waargenomen, voorjaar 1905; Koekoek, veel; Gier-
zwaluw, zeer veel; Nachtzwaluw, er zijn plm. 3 paren op 
de hei; IJsvogel, weinig; Steenuil, id.; Ransuil, zeer weinig, 
slechts eens waargenomen; Velduil, id. id.; Bosohuil, id., 
een paar maal waargenomen; Sperwer, id. id.; Toren valk, 
weinig, een paar nestelde hoogstwaarschijnlijk in het Treeker
bosch; Woudduif, veel; Tortelduif, nog al veel; Boschfazant, 
vrij veel; Patrijs, weinig, slechts nu en dan een troepje van 
plm. 5 stuks op de hei; Korhoen, zeer veel, vooral op een 
groot weiland in de Leusderhei, soms in troepen van 10 stuks; 
Ooievaar, weinig; Reiger, id.; Waterhoentje, veel; Kievit, 
veel, 's zomers op de hei en op de weilanden, 's winters niet 
op de hei, doch in groote troepen op de weilanden; Bokje, 
's winters in troepen van 10 stuks op de hei bij de moe
rassen, tol, laat in April waargenomen, van broeden niets 
kunnen ontdekken; Drieteenige Strandlooper, eens waarge
nomen op een weiland in de hei, een troep van 15 stuks, 
15 Maart 1907; Grutto, vrij veel, vooral op natte plekken 
in de hei; Wulp, plm. 8 stuks op de hei; Vischdiefje, eens 
waargenomen, zomer 1907; Zilvermeeuw, 's winters in troepen 
boven de stad en boven de ondergeloopen weilanden, 's zomers 
een troep bij de weilanden bij de zee, een enkele komt dan 
boven de beek visschen; Wilde Gans, 's winters troepjes 
boven de ondergeloopen weilanden; Wilde Eend, 's winters 
veel, in 't voorjaar broeion er vrij veel op de Leusder hei; 
Kopcrwiek, 's winters en dan zeer weinig. 

A. H. FREDERIKSE. 
G. DE VRIES. 

Photo-boekjes. 

Even wil ik wijzen op de pas uitgekomen, mooi-uitgevoerdc 
boekjes met dierenphoto's, die misschien nog niet bekend 
zijn. Het zijn boekjes met 100 photo's elk, en elk deeltje 
kost 1 Sh. De serie heel: Douglas English, Nature Books 
(S. H. Bousfield and Co., Portugal Street, Londen). 

In het eerste deeltje geeft Douglas levende muizensoorten 
(zoowel spitsmuizen als de knaagdieren) benevens 30 bldz. 
aanteekeningen over de afgebeelde soorten. In 't tweede 
deeltje geeft Lodge, de bekende vogelphotograaf, (broer van 
den vogelschilder) die reeds zooveel mooi's gaf, 100 photo's 
van Engelsche vogels benevens aanteekeningen. Er zijn zéér 
mooie photo's onder; enkele er van zijn een beetje geretou
cheerd en zouden daardoor de verontwaardiging opwekken 
van Schillings, die in zijn twee werken: „Mit Blitzlicht und 
Büchse", en „Der Zauber des Elelescho" ons zulke heerlijke 
natuurafdrukken heeft gegeven, benevens zijn boeiende be
schrijvingen van het geziene. 

De photo's van de bewuste serie zijn echter alle naar bet 
vrije leven zonder bedriegelijke achtergronden zooals zoo 
vaak voorkomt in „The living animals of the World" en in 
„All about animals" etc., en ze hebben voor op de bekende 

Gowans's Nature Books, waarvan nu reeds elf deeltjes ver
schenen zijn, dat het formaat voel grooter is. Sommige der 
photo's evenaren in scherpte de dierentuinopnamen van 
Dando uit Animal Life (de 2 vervolgdeelen op de „Living-
animals van Cornish) en do natuuropuamen van Tarren e. a. 
in 't. zelfle werk, en van Tepe en Steenhuizen bij ons. 

Het is te wenschen dat deze serie blijft doorgaan en niet 
even spoedig ophoudt als die van Beid, waarvan slechts 3 
deeltjes uitkwamen. 

Zulke boekjes zijn voor eiken naluurvorscher van veel 
waarde en ook voor natuurliefhebbers is het aangenaam 
om goede portretten van geliefde bekenden te bezitten. 
Zoodra men zich buiten verkwikt heeft aan het ontrafelen 
van alle minieme vogelgeluidjes (véél beter dan ze te deter
mineeren met behulp van overigens wel goede „Vogel-
stimmen" boekjes als b. v. dat van Dr. Voigt) ziet men het 
portret ook weer met een heel nieuwen blik aan; evenals 
men dat bij een menschenportret doet, wanneer men bij de 
bewuste persoon een nieuwe karaktertrek heeft leeren kennen. 

Ten slotte een bestrijding. 
In een der afleveringen van D. L. JV. schrijft iemand 

over „overbescherming en evenwicht in de natuur" in de 
korte mededeelingen, en het gaal over St. Jacobsvlinders 
en zebrarupsen en Jacobskruiskruid. Mag ik die persoon er 
attent op maken dat, wanneer men van „natuurlijk even
wicht" spreekt, men dit niet locaal maar universeel bedoelt. 
Ik zou niet kunnen inzien, waarom de Bloemendaalsche 
duinen, laat staan het Kopje, één afgerond natuurgeheel 
zouden moeten vormen. Zelfs Nederland of Europa is dat 
niet eens. 

Laat die persoon beter en ruimer het natuurboek leeren 
liestudeeren, indien hij (zij) een inzicht wil krijgen in hel 
universeel natuurlijk evenwicht, (ten minste wanneer dit 
evenwicht niet verbroken wordt door menschelijke „Massen"-
moorden op een of ander levend wezen). 

P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Natuurhistorische Tentoonstelling. 
Door de Natuurhistorische Vereeniging «Fauna en Flora*, 

onderafdeeling van de afd. Zaandam van den Volksbond, te 
Zaandam, wordt tegen de a.s. Paaschdagen oen Provinciale 
Natuurhistorische Tentoonstelling voorbereid. Alleen leden 
van de vereeniging mogen mededingen in de rubrieken 
hoenders, post- en sierduiven en konijnen. Uit de geheele 
provincie Noord-Holland kunnen door leden, zoowel als niet-
leden, ingezonden worden natuurhistorische verzamelingen, 
(kever-, vlinderverzamelingen enz., vogels, aquaria, terraria, 
herbariums, enz.). Ook de rcclame-afdeeling is provinciaal. 
Als prijzen zijn medailles en diploma's beschikbaar gesteld. 
Leden der vereeniging, aan de Zaanstreek woonachtig, kunnen 
hunne opgave inzenden bij den 2den secretaris, den heer 
A. Verboom, N. Bloemgracht 3b. Inlichtingen aan hen, die 
buiten de Zaanstreek wonen, en voornemens zijn op deze 
tentoonstelling in te zenden, worden verschaft door den 
heer G. J. Blees Kz., Westzijde 166, Zaandam. 

Boekbespreking. 

Diclwnnaire, Latin, Grec, Francais, Allemand-Hollandais 
des principaux termes employés en Botanique et en Horti
culture. Dit woordenboekje verschijnt nu in 2e druk. 't Is 
van de hand van den Heer A. M. C. Jongkindt Coninck, den 
directeur van de tuinbouwschool te Bussum. Het bevat be
halve 't bovengenoemde een alphab. lijst van de planten
geslachten, waarvan de namen in verband staan mot de 
woorden, in het boek opgenomen. 

Het lijkt me een aanbevelenswaardig boekje voor hen die 
vaak plantennamen moeten gebruiken; wie de beteekenis 
kent, schrijft niet zoo licht sleur-fouten in de namen. En 
bovendien wie van zijn vak houdt, wil er ook iets van 
loeren, dat niet direct geldelijk voordeel verschaft. IJ. 

Gevraagd. 

Amsterdamsch natuurliefhebber, zoekt een tochtgenoot, 
voor vroege morgentochten, (vóór 9) en Zondagsche excur
sies. Fiets gewenscht. 

Doel hoofdz. Entomologie, echter ook Botanie en Vogels. 
Brieven onder Ltr. D4, aan de Redactie L. N. 


