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reddingswerk voor de vogels verricht. Ik geloof wel, dat wij in dezen alle andere landen 
voor zijn, tenminste nergens wordt er gewag gemaakt van dergelijke waarnomingen. 

De heer Gooszen en hel personeel van den vuurtoren werken mede met groote toewijding 
en bedenken steeds nieuwe verbeteringen, waarvoor zij den dank verdienen van alle vogel-
vrieuden. En wat het aardigste is, ieder jaar wordt er rapport uitgebracht van wal er in den 
Irektijd aan den toren is voorgevallen. Mei toeslemming van Z. E. den Minister van Marine 
deel ik hier onder eenige bijzonderheden mede uit het rapport over 1910, 

De rekken werden half September geplaatst, in den lijd dat de groote trek van spreeuwen 
en vinkon gaal beginnen. Gedurende de maand Augustus is er ook al voel trek, maar voor
namelijk van sterntjes, scholeksters, strandloopers, wulpen en grutto's, Slechts één snip kwam 
iu deze maand op den toren om het leven. 

Tn den nacht, van acht op negen October was er een groote trek van spreeuwen, vinken 
en leeuweriken. Ongeveer tweeduizend vogels vonden een rustplaats op de rekken. 

De rekken aan de noordzijde bleven onbezet; de wind was N. W., zwakke koelte, lucht 
belrokken. Ook in de drie laatste Octobernachten was er een drukke beweging, in plaats 
van de vinken waren nu veel lijsters gekomen, hel aantal der vogels die in den nacht van 
31 October op 1 November op de rekken kwamen uitrusten werd geschat op vijfduizend; den 
vorigen nacht waren er drieduizend geweest, In deze twee nachten vlogen dood : 49 leeuwe
riken, 6 lijsters en 10 spreeuwen. 

Op (> November sneuvelden 7 rotganzen; in den nacht 12/13 Nov. kwamen weer vierduizend 
vogels uitrusten, daarna op 15 Nov. nog eens een honderdtal. 

Al deze getallen zouden veel grooter geweest zijn, indien hel weer «gunstiger» ware 
geweest voor de vogeltrek, doch niet één enkele keer gedurende de maanden October en 
November hadden we Z. O. wind met, lichte nevel. Bijna altijd was de windrichting westelijk; 
op den allerdruksten nacht (31 Oct./l Nov.) Oosl-Noord-Oost ten O. met matige koelte. 

Nog werd opgemerkt, dat de vogels geen onderscheid maakten tusschen zwarte en 
wille rekken, en dat ze liefst zoo gingen zitten, dal ze volop beschenen werden door 't licht 
van den toren. Men is dan ook voornemens de rokken op don omloop zoo te plaatsen, dat 
ze voortdurend in 't licht slaan. 

Het gemeentebestuur van Terschelling verscherpte de politiebepalingen omtrent 'l vangen 
on vervoeren van door de wet beschermde vogels, zoodat wij wel mogen zeggen, dat tegen
woordig aan en om de Brandaris met zorg en liefde voor de vogels wordt gewaakt. Aan de 
overheid en haar" dienaren alle hulde. 

Met groote belangstelling wachten wij af, wat er verder zal gebeuren, vooral zie ik met 
ongeduld uit naar een paar echte trekuachten, om dan nog beter te kunnen nagaan in hoe
verre de maatregelen doeltreffend zijn, In ieder geval kunnen wij nu trotsch zijn op onzen 
Brandaris. JAC. P. TH. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Nadere Boomklever-berichten. — De zaak begint interessant Ie worden. Van verscheidene 

plaatsen mocht ik nog mededeoling ontvangen over het verschijnen van boomklevers, vooral 
van de Veluwe. Hoe staat het met Drenthe, Noord-Brabant, Liraburg en de duinen'? Daarvan 
vernam ik nog niets dan een bericht uit Alkmaar. Hieronder volgen eenige mededeelingen, 

Dieren. Volgens schrijven van mevr. Crans-Linn aldaar, zijn ze zeer talrijk. Deze dame 
werpt de vraag op, of 't soms mogelijk is, dat voor '2 jaar hun broedsels zoo goed gelukt 
zijn door de witte luizenplaag, die voornamelijk de beuken zoo aantastte. 

Utrecht. Mej. Schober deelt mede, dat den geheelen winter" eon paar klevers op het 
verstrekte voer komen. Ze zijn bang voor musschen, doch spelen den baas over meezen. 
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Velp. Behalve de gewone wintervogols verschijnt de boomklever dagelijks in don tuin en 
op het voederbakje van Mevr. S. de Bruyn—Six. 

Wamel. Als men bedenkt, dat dit dorp tegenover Tiel ligt, in een streek met bijzonder 
weinig boomen, is het geval te eigenaardiger. De beer P. J. M. Scluiyt aldaar meldt, dat hij 
ze dit, najaar opmerkte in de abeelen bij zijn huis. 

Deventer. De heer M, E, Kronenberg deelt hun verschijnen te Deventer modo, waar hij 
ze waarnam (2 stuks) aan de Singel en in de Worp, 

Alkmaar, Voor de eerste maal in bijna 17 jaar zag de heer W. Buekers oen klever 
Uisschoii Alkmaar en lloiloo, bij het huis Nijenburg. Ook deze vogel bleek niet schuw te zijn, 
en liet zich tot op 2 il 3 passen naderen. Dezelfde berichtgever meldt, dat S, caosia telken 
jure talrijk aanwezig is in hot geboomte dor buitenplaats (iroonevold, gelegen lusselien 
Numpeet en Hulshorsl, aan den llardorwijkor straatweg. Of dit 1010—II ook liet geval is, 
wist hij niet. 

/•.'/ie (bij Apeldoorn") Mevr, dr. LoefT te Epe, heeft ook goregold een paartje in haar 
tuin. Verleden jaar was er slechts een exemplaar, een mannetje. De vogels blijken opvallend 

lam te zijn, on komon in do vensterbank, zelfs als men zich vlak voor hel raam bevindt 
( \ , H. In onzon tuin zijn ze nog minder schuw dan meezen en lijsters. W,) 

l.oclirni. Het hoofd der Ie Openbare Lagere Sohool aldaar, de hoer c. A. van Mourik, 
nam de hlanwspeclit vaak op zijn voederbakje waar, alsmede in de lioomen op de wallen, 

Zwolle. Sinds Sept. 1910 bemerkte Mevr. Heus—Bellini in de eikenlaan vóór haar huis 
(Groot Weezenland) een. tweetal klevers, en sedert vertoonen zij zich goregeld op de venster
bank bij het voer, en spelen dan baas over de meezen en musschen. Ze zijn zeer vertrouwelijk. 
wat bijna alle waarnemers ovenoens moedoolen. 

Apeldoorn. Volgens modedeeling van den hoer ,1. Lieflinck, Emmalaan aldaar, is de klever 
dezen winter zeer talrijk in die buurt, 

Eefde. De heer G. II. Veelbehr vermeldt het voorkomen der soort te Nederl. Meltraij bij 
Fetdo. Soms zijn er A tegelijk, Ze schijnen daar wat rond Ie trekken, tenminste uu en dan 
zijn ze een paar dagen verdwenen, om zich dan weer plotseling Ie vertoonen. 

/V/i Ho,ig. In de residentie werden op verschillende tijden klevers gesignaleerd door den 
heer B. A, lienlhem Sypkens aan den ouden Sclieveningschon Weg bij Zorgvliet. Ze gaan te 
midden van auto's, karren, fietsen on tramlawaai kalm hun gang, 

Laren (N.H.). — De eerste waarneming uit hel Gooi van S. caesia komt van den heer 
E. Krecken, te Laren, die er geregeld 2 ii 3 in den tuin observeerde. Een even groot aantal 
zag deze berichtgever in een tuin te Hüvermm, Mij dunkt, in Amsterdam zullen ze toch ook 
wel zijn. 
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Zutphen. — Twee jaar geleden, melde mevr. Immink—ter Haar mij, waren de boomklevers 
in Zutfen zeer talrijk. Daarna vertoonden ze zich niet weer voor dezen winter. Ze verschijnen 
geregeld op het in de vensterbank gestrooide voer. 

Baarn. — Half Januari 1911 nam de lieer J. H. Brinkman Cz. te Amsterdam, in hel 
Baarnsche bosch verscheidene exemplaren waar. De vogels waren niet schuw en op zeer 
korten afstand te naderen. 

Doeéburgerbuurt (tusschen Ede en Luiileron). - - Zondag 5 dezer bemerkte in drie voor
worpen op de buitenplaats Vila Nova aldaar (W). 

Lu nieren. - Notaris Dinger aldaar meldt hel voorkomen van een paartje S. caesia in zijn 
tuin sinds 2 maanden ongeveer. Ze eten maïs mede met de duiven. De heer D. schrijft verder: 
«daar ik ze gaarne van nabij wilde zien, liet ik een fuik van ijzergaas maken, waarin het 
weldra gevangen zat; meer verwonderd dan verschrikt fladderde hij er in rond. Toen we hom 
geed hadden opgenomen, lieten wij hem los, en zonder eenigen wrok toeft hij nog op dezelfde 
plaats . . .« Een mooi bewijs van de geringe schuwheid, waarvan haast ieder waarnemer 
bericht. Ik zelf zag de soort ook herhaaldelijk in f;. 

Nijmegen. — Uit deze plaats mocht ik bericht ontvangen van de h.h. D. J. C. Tijssensen 
P. Tichler, respectievelijk wonende St. Annastraal en Graafsche weg. Eerstgenoemde vermeldt, 
dat hij er niet zelden 4 tegelijk ziet, en constateert een groote vertrouwelijkheid bij de vogels, 
ofschoon ze niet op een voerbakje verschijnen. De heer Tichler heeft don geheelen zomer van 
1910 een paar in zijn tuin gehad, terwijl zich thans geregeld 4 a 5 exemplaren vertoonen 
(dezelfde met hun jongen?) op het brood, dal 's morgens om hall' 9 en 's middags om half 4 
wordt gestrooid, tijden, die de vogels precies kennen. De heer T. merkte op, dat zij het brood 
somtijds bevochtigen in hel drinkbakje, en meldt, in tegenstelling met vele andere waarnemingen, 
dat de blauwspechton zeer verdraagzaam en niet. strijdlustig zijn jegens andere vogels. Even
wel zijn ze ook daar weinig schuw. 

Oudenrijn. (Pl.m. 1/2 uur gaans van Utrecht, aan den Leidschen straatweg). — Mr. D. E. 
II. Diemont aldaar, schrijft, dat de boomklever in zijne woonplaats nooit zeldzaam is geweest. 
Ook dezen winter en zomer zijn er steeds 2, 3 i 4 stuks, (bijna nooit een voorwerp alleen) 
die trouw den voederbak bezoeken, 's Zomers zijn de jongen altijd in troepjes bij elkander 
te zien. 

Beek (bij Nijmegen). — De laatste drie jaren behoort de klever in den tuin van den lieer 
W. van Vlissingen te Beek tot de trouwe pensionnaires. Vooral dezen winter zijn er meerdere 
voorwerpen; 3 stuks Iegelijk is geen zeldzaamheid. 

Zwolle. — De heer K. Brouwer, voorz. der afd. Zwolle v. d. Ver. tot Besch. van Dieren, 
vermeldt het voorkomen van S. caesia aldaar sinds Kerstmis in zijn tuin. In de plantsoenen 
om de stad (Ter Pelkwijkpark o. a.) vertoonen de vogels zich eveneens geregeld. Ook hier 
speelt hij weer den baas over de andere vogels. 

Oegstgeest (Z,-H,). — Hoewel reeds van 13 Augustus '10 af in enkele exemplaren aanwezig, 
viel toch pas na de eerste Novemberweek een aanzienlijke vermeerdering te constateeren. 
Ze zijn er nu meer dan andere winters. Berichtgever: C. J. van de Klaauw, leerling H. B. S. 
aldaar. 

Leiden. — Dezelfde waarnemer signaleerde den boomklever ook in Leiden; op de Singels 
komen meerdere exemplaren voor. 

Zalt-Bommel. — De hoer L. v. Giersbergen, leeraar in bijentoolt, alhier, gaf mij den klever 
op voor Bommel, waar hij zijn geluid meermalen hoorde. 

De cijfers op de kaart slaan voor de volgende plaatsen waar de klevers werden 
opgemerkt: 

1 Alkmaar, 14 Ooslerbeek, 20 Lochem, 
2 Leiden, -15 Arnhem. 27 Oegstgeest. 
3 Den Haag. 10 Velp. 28 Epe. 
4 Oudenrijn. 17 Dieren. 29 Laren. 
5 Utrecht. 18 Zutphen. 30 Baarn. 
G Driebergen. 19 Ede. 31 Wassenaer. 
7 Amerongen. 20 Lunteren. 32 Bennekom, 
8 Hhenen. 21 Nijkerk, 33 Doetinchem. 
9 de Grebbe. 22 Apeldoorn. 34 Sliedrecht, 

10 Wamel. 23 Deventer. 35 Nijmegen. 
11 Wageningen. 24 Eefde. 36 Beek. 
12 Benkum. 25 Zwolle. 37 Zalt-Bommel. 
13 Heelsum. 

Van de redactie ontving ik nog de volgende mededeelingen, die echter te laat waren, 
om nog op de kaart te kunnen worden opgenomen. 
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Velp. — De heer L. Touwen, te Dordrecht, bemerkte aldaar twee maal een paartje klevers, 
en vermeldt levens hun voorkomen in de kerstvacantie te Velp, Den 27steii December obser
veerde hij niet minder dan 30 voorwerpen in do buurt van den Schelmschen weg (te Oosterbeek 1W,) 

Den Haag. — Volgens waarnoming van A. de V. I» 's 1 lage, vertoonen zich ook in de 
Scheveningsohe boschjes dozen winter opvallend voel exemplaren. W. 

Wageningen. A. B. WIGMAN. 

„Onze Rivierkreeft" of „Astacus"? — Ik zie mij genoodzaakt zoor nadrukkelijk op te komen 
tegen een redactioneelo wijziging, of een zetlersmisstelling, boven mijn artikeltje in de vorige 
aflevering. Ik was ten zeerste verwonderd, dit te zien afgedrukt onder den titel «Onze Bivior-
kreefU, en aanvaard dan ook in 't minst niet de verantwoordelijkheid, die daardoor, onge-
wenscht, op mij geschoven wordt. Waar men leest «Onze Bivierkreel'U mag men verwachten 
een verhandeling te krijgen over deze diersoort. Dit te geven is echter in 'l geheel mijn 
bedoeling niet geweest. Ik gaf een beschrijving van het gedrag van dat ééne, alleenstaande 
exemplaar, dal Ik observeerde, en betitelde mijn notities met »Astaeiis«, dozen naam 
beschouwende als individueelen eigennaam voor mijn kreeft. Door uu deze speciale aanteekening 
te noemen «Onze Hiviorkroeft.. is, wat ik bij dat ééne exemplaar opmerkte, gegeneraliseerd 
voor do gansche soort. Nu zal niemand tegenspreken, dat hot geven van oen karakterbo-
schrijving van de soort, liernslonde op één enkele waarneming, bakerwetenschap is. Dal dit 
mij in de schoenen gesehoven wordt doel niets ter zake, maar dat dergelijke onhoudbare 
dingen in een tijdschrift komen te staan, gewijd aan de verbreiding van kennis van, en de 
belangstelling voor de Omringende fauna en flora, vind ik zeer jammer. 

De welwillende lezer gelieye dus «Onze Hivierkreeft« te schrappen, on er «Aslaciis« voor 
in de plaats te zetten, waarna hij niet meer de teleurstelling kan ondervinden, niets te lezen 
te krijgen van wal de titel hem beloofde. 

De Redactie houde mij deze rectificatie ten goede. 1. VAN SBBVELLEN. 

Mea Culpa. — Ik dacht zoo: wij hebben maar een kreeftsoort in ons land: (Astacus 
fluviatilis ; on daartoe behoorde de kreeft waarover de belangwekkende waarnemingen hepen, 
door den heer Van Servellen in de vorige aflevering medegedeeld. Onze lezers zijn gewoon 
dat wij de Xed, namen, als die bestaan, ook gebruiken, althans naast de wetenschappelijke 
plaatsen. Onder de teekening had ik al Astacus fluviatilis gezel, nu meende ik geen kwaad 
te doen met den titel in het Nederlandsch te plaatsen en daartoe ook geen verlof van don 
schrijver te behoeven. Dat was verkeerd, blijkt aehtoraf. De heer Van Servellen hoofi in 
dit opzicht volkomen gelijk ; maar ongelijk heef) hij. dunkt mij, waar hij meent, dat door 
deze titelwijziging zijn waarnemingen iels van hun wetensehappelijke waarde- verloren hebben, 
.luist die nauwkeurige observaties van de indiividnon. door verschillende opmerkers gepu
bliceerd, worden hoog gewaardeerd door do mannen dor wetenschap; veel meer zelfs, dan de 
algemeenheden en conclusies, de soort betreffende, die door de liefhebbers zelf uit hun velerlei 
waarnemingen worden afgeleid en getrokken. Daarin kunnen juist fouten schuilen. 

E. II. 

Naar aanleiding van hot artikel over wijlen .Ihr. \V. de draaf (Eutoinoloog en Vogolkenner) 
verzoeken ons de heéren Burgersdljk en Niermans, Boekhandel en Antiquariaat te Leiden, 
te melden, dat ze de bibliotheek van de heer de Graaf ten verkoop hebben gekregen; 
daarin zijn o.a. do werken van Schlegel, Ponninck, Audnban, Siebold, Dubois, Shaipe en 
Dresser aanwezig, ook een compleet ex. van Ibis. II. 

CORRESPONDENTIE. 
v. L., te Zelhem, Uw gallen zijn uitwassen op llavikskruid (llieracium) on de veroorzaker 

is do Wesp Aulax Hieraci. In den voorzomer, meestal in Maart, wordt de Stengel aangestoken 
door bet kleine zwart-lljvige wespje, ( ± 2,5 III,M,, roode s|irieteii, ^eel-roodo poolen, met-stal 
rood-bruino aehlorlijfspunt); bot legt zijn eieren onder de opperhuid van do jonge plant, 
De gal kan 4 C.M., soms nog grooter worden, is met merg gevuld en bevat talrijke larven-
kamers, Er leven weer een tiental soorten van slnipwespon als parasieten van deze kleine 
-al wesp. 

Natuurlijk weet de wesp niets van hel al of niet slaaiiblijven van stengels in den winter ; 
zo legl op llavikskruid on daarmee uil ; mocht, door i plotselinge wijziging van de gewoonte, 
en do aangeboren nelging, «Ie havikskriiid-wesp op een andere plant haar eieren deponeeren 
(het is waargenomen op gewoon Vlasbekje), dan gaal in de moeste gevallen de nakomeling
schap te niet, en de uitzondering wordi geen regel, II. 


