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bewerkt worden en daardoor de eene familie ooievaars, kerknilen, enz. na de andere niet 
meer terug zal keeren. 

In het algemeen lijkt het mij waarschijnlijk, dat veel interessante en zeldzame vogels 
ons vaarwel zullen zeggen wanneer ieder gevonden nest door belangstellenden op verschillende 
tijdstippen wordt gefotografeerd (waarbij terloops nog proeven worden genomen als: omleggen 
van eieren enz.), soms het heele nest wordt verplaatst en ten slotte de jongen worden geringd. 

Ieder geval op zichzelf beschouwd zullen de vogels dit misschien verdragen uit liefde 
vooi hun broedsel, maar ik ben bang dat wij na jaren van zulke belangstelling zullen moeten 
constaleeren, dat wij er zeer veel vogels door verdreven hebben. 

Groningen. G. KNUTTEL JR. 

Mirroscoop. — Naar aanleiding van het artikel «De Mirroscoop», voorkomende in D. L. N. 
van 1 April, neem ik de vrijheid, u hel volgende mede te deelen; misschien is het voor 
belanghebbenden wel van eenige beteekenis 

Reeds gedurende drie maanden houd ik voor de troepen (±: 40 jongens) der Nederl. 
Padvinders-organisatie verlelavonden en lezingen over vogels, vogelbescherming, enz. en 
bedien mij daarbij van een toestel voor projectie, dal veel overeenkomst schijnt te hebben 
met de, in boven aangehaald artikel, beschreven mirroscoop, maar wat constructie betreft 
wat eenvoudiger schijnt te zijn en bovendien veel goedkooper. 

Het toestel, zooals ik hel kocht voor f 4,25, bestaat uil een plaatijzeren trommel welke 
van binnen is Wit geverfd. Aan de voorzijde is deze trommel voorzien van een lens, in schuif
bare tubus. Tegenover deze lens, dus in de achterzijde, is een draaibare plaat aangebracht 
waarop de te projecteeren beelden worden geplaatst. Bovendien is deze plaat nog weer op 
haar mlddenpunt draaibaar, zoodat zij aan beide zijden is Ie gebruiken (een revolver dus, 
waardoor hel vlngge verwisselen van beelden wordt bevorderd). De lichtbron was een pelroleum-
lampje. Boven deze lamp is een ruime, gebogen schoorsteen aangebracht. 

De eerste maal dal ik hel toestel gebruikte bemerkte ik alras, dat. hel voor verschillende 
verbeteringen vatbaar was. Ten eerste zou een sterkere lichtbron mooiere beelden geven, 
waarom ik dan ook de pelroleumlamp door een gewonen gasgloeilichtbrander met kort Jena-
glas (z.g. gaatjesglas) verving. Doordat hel glas niel gelieel tot in den schoorsteen steekt, wordt 
de warme lucht uit het glas medegevoerd. De lichtbron werkt dus als ejector. 

Bovendien bleek mij, wanneer de te projecteeren beelden een weinig werden gebogen, dal 
het beeld op het doek tol in alle hoeken scherp bleef. Dus werd ook deze verandering aan
gebracht. De plaathouders vertoonen nu veel overeenkomst met de metalen chassis der tegen
woordig algemeen gebruikte klapcamara's, maar dan zwak getogen. 

Hot resultaat van deze veranderingen was verrassend. Ik bedien mij van Verkade-plaatjes, 
foto's van Burdet, Tepe, Kirck en Webster (de twee laatsten uil de Cowans' Nature Books 
serie) en eigen opnamen. Al deze plaatjes, uitgezonderd de Verkade-plaatjes, welke echter 
op inschuifcarlons zijn gebracht, hebben ecu afmeling van 8>^ x 13 c.M. en worden door een 
strak gespannen en flink nat dundoek lol ± 1 Ma. vergroot, waarbij zij goed scherp, kleur-
houdend en op ruim 5 M. afstand nog duidelijk te onderscheiden zijn. De lantaarn staat slechts 
op ±: 1.50 M. achter hel doek, zoodat ook in betrekkelijk kleine ruimte nog door-geprojecteerd 
kan worden. 

Amsterdam FRED. QUENÉ 

Adder. — Als bijzonderheid meld ik een adder gevonden te hebben tusschen bel landgoed 
Groeneveld en het Wasmeer (tusschen Hilversum en llaarn). Nog nooit heb ik deze dieren 
In de omstreken van Baarn aangetroffen, wel verscheidene ringslangen. 

Baarn. G. NAKKEN. 

G E V R A A G D . 
Wie der lezers wenscht voor verminderden prijs oude jaargangen af te slaan? Prijsopgaaf 

gewenscht 
Leiderdorp. O. v. d. /.WET. 

Eierschalen van roerdomp, schollevaar, fuut, spriet, butoor, uilen, roofvogels en andore 
zeldzame soorten. Prijsopgave aan .1. 1'. \ eltliiiizen, van Schnytstraal 10 Den Haag. 

«Onze Vogels» van Dr. P. G. Beukers. Goed exemplaar. Prijsopgaaf aan 11. J. van [ersel 
Obrechlslraal 307 Den Haag. 

CORRESPONDENTIE. 
//. M. Ie Rotterdam, — Uw vrucht, is een zoogenaamde slerpeer, eigenlijk een sier-kalabas. 

H. 


