
12Ö DE LEVENDE NATUUR. 

Soortgelijke waarnemingen zijn reeds gedaan kunnen worden bij de bonte kraaien, kokmeeuwen 
en enkele andere vogels, en dank zij de belangstelling, die het publiek voor deze experimenten 
toont, breidt dit veld van onderzoek zich gaandeweg over meerdere vogelsoorten uil. Het vaii 
voelringen voorzien kan ook met succes geschieden bij levend gevangen, volwassen vogels, 
die na het omleggen van een ring weder vrijgelaten worden. 

Het zij hier uitdrukkelijk opgemerkt, dat deze ringproeven van geen nadeel voor de 
vogels zijn, daar door deze proeven niet meer vogels, dan anders hel geval zou zijn, gedood 
worden; het, in banden krijgen van een geringden vogel wordt geheel aan het, toeval overge
laten, daar een speciaal jachlmaken op de geringde vogels, door het zeer gering aantal dezer 
laalslen tegenover de overgroole massa ongeringden derzelfde soorl, een niet loonende 
bezigheid zou zijn. 

In Duitschland, in Engeland, in Hongarije en in Denemarken wordt hol ringen van vogels 
op groote schaal systematisch ten uitvoer gebracht; de in elk dier landen gebruikte ringen 
worden gratis beschikbaar gesteld door een centraal lichaam, hetzij vereeniging of particulier, 
dat de verkregen resultaten in de aldaar verschijnende vakbladen openbaar maakt, 

In Nederland bestaat tot dusver niet de gelegenheid deze ringen van een Nederlandsch 
centraal lichaam te betrekken. Wel zijn in ons land op verschillende plaatsen reeds vogels 
van ringen voorzien, maar deze werden verkregen van de Vogelwarle Hossilten in Duitschland 
of van den uitgever van hel lijdschrift «British Birdso in Engeland. Hel is Onbetwistbaar, 
dat het verstrekken der te gebruikou ringen door een centrale in hel land zelf, hel uilvoeren 
van deze ringproeven zeer vergemakkelijkt. 

Overtuigd van de wenschelijkheid, dat ook in Nederland een instelling op wetenschappelijk 
gebied in deze richting moot werkzaam zijn, hoeft het Hijks Museum van Natuurlijke Historie 
te Leiden het plan opgevat voortaan voor dit dool kosteloos ringen beschikbaar te stellen 
voor hen, die willen medewerken lot het nemen van deze proeven. De ringen voor grootere 

vogels zijn gemerkt " j S ^ J S t o i k n ? " > d i e v o o r kl( , in(V v o- , ' l- s L K " » a l l e n «oortóopend 
genummerd. 

Wordt een vogel van een der aldus gemerkte ringen voorzien iu Nederland bemachtigd, 
zoo zal hel op de ringen slaand adres den waarnemer aangeven, waar hij den vogel pf 
althans den aan den vogel bevestigden ring kan heenzenden. Inzending van den vogel is 
altijd zeer gewenschl, daar vele soorten juist geringd worden voor leeftijdsbepaling. Het 
stempel op de ringen zal ook den waarnemer in het buitenland geen moeilijkheden veroor
zaken, de kennisgeving van zijne vangst aan het juiste adres toe te zenden. 

Omtrent de verkregen uitkomslon zal jaarlijks In het door hel Museum uitgegeven lijd-
«ehrifl «Notes from the Lcydon Museum» en m oen Nederlandsch vakblad verslag uitge
bracht worden. 

Medewerking van velen is bij deze proeven lii'paalil noodzakelijk om lol eenig resultaat te koinen. 
Aanvragen om toezending van ringen riclilo men, met vermelding van de vogelsoorten, 

waarvoor men de ringen gebruiken wil, en van het verlangde aanlal, tol 
Dr. E. 1). VAN OOHT, 

Leiden, Mei 1011, 's-Rijks Museum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

De Kruisbekken. Xa de groote invasie van 1909 hebben wij bier in Bloemondaal onaf
gebroken kriiisbekkeu waargenomen, in grooter of kleiner aanlal en in Maart on April 
troffen wij herhaaldelijk inannetjes zingende aan. 

Thans zijn er weer veel meer dan gewoonlijk. Sedert een week zwerft hier een troep 
van moor dan veerlin stuks, waaronder veel prachtig gekleurde manneljes. C.aarno vernemen 
WIJ, of ze in andere doelen van het land ook opgemerkt zijn. 

Bloemeadaal, 22 Juni 1011. JAC. P. THIJSSE. 

CORRESPONDENTIE. 
a. Bestaat er een goode handleiding voor het aanleggen en onderhouden van een kamer-

aquarium'.' 
Er beslaan vele kleine Nederlandsche o. a, die van llernink-aiiuarinm. II. 
b. Woi', worden kevers opgezet? 
(Cewoon met een speld (insectenspeld) groolle naar raio) door hel rechter rugschild, 

Kleine dieren die door oen speld zouden breken, door lijm op een kartonnen driehoekje, 
waardoor oen speld gaat, II. 

Haarlem. .1. ('.. Bl.lK. 
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