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Maar thans nog iets over hel phaenologisch onderzoek, waarover de Heer Heimans schreef. 
In mijn opstellen over Ornithol. Onderzoek kunt ge lezen, hoe belangrijk dit werk begint te 
worden en dat we bij flinke medewerking veel meer bereiken, dan eerst te verwachten was. 
Veel afdeelingen tellen nog geen epkelen medewerker aan mijn lijsten. Geeft U spoedig op en 
ge ontvangt, dezen herfst een gedrukte lijst ter invulling voor het volgende seizoen 1920/'21. 
Weest voorzichtig met Uw gegevens, meldt ze slechts, indien ge positief zeker zijt, anders 
verknoeit ge in eens het werk van honderd anderen. 

Hoe weinig men op courantenberichten af kan, blijkt steeds meer. De Heer Wigman 
toonde dit zeer juist in de laatste nummers voor de eerste kievitseieren. Bij de uitwerking 
mijner lijsten blijkt het trouwens telkens. Zoo melden ruim tien personen reeds 9 en 10 April 
in alle deelen des lands het aankomen van den Nachtegaal. Het „Nieuws van den Dag" meldt 
25 April echter, dat de eerste Nachtegaal is gehoord, te Bilthoven! Waar ik hem n. b. zelf 
10 April reeds hoorde! Even weinig waarde hebben feitelijk ie losse waarnemingen over 
aankomst, enz., zooals die ook in dit blad telkens voorkomen. 

Laat de inzenders liever hun materiaal aan mij zenden en het wordt vergeleken en tezamen 
gepubliceerd. Er valt dus voor onze jeugdbenden genoeg ernstig en interessant werk te doen! 

Wageningen. ^ D. TOLLENAAR. 

ONWETTIG EI EREN VERVOER. 
(in Friesland op 30 April J920. 

K verneem uit goede bron, dat er op 30 April j . 1. te Leeuwarden op de zoo 
druk bezochte weekmarkt zijn aangevoerd twintigduizend kievitseieren en vijfdui
zend eieren van kemphanen, scholeksters, tureluurs en andere vogelsoorten. Wat 
de kievitseicren betreft, hier was geen overtreding, al was het ook de laatste dag; 
de Leeuwarders konden nu sla met kievilseieren eten, of de eieren nog op 30 April 
tot over de territoriale zee vervoeren en verder naar Engeland. De tureluurs 

behooren tot de ruiters, die in 1912 op het walerwildlijstje zijn geplaatst, de eieren mochten dus 
niet ter markt zijn, de fatale termijn was twee dagen verstreken, dit geldt ook van de scholek
ster, maar: lex dura sed ita scripta, de scholekster behoort tot de beschermde vogels. Ergo: 
overtreding! 

Nu nog de andere vogelsoorten, ik heb tervergeefs moeite gedaan bij de politie om hiervan 
de namen gewaar te worden, maar ik concludeer in dezen als volgt: ten eersten, het kunnen 
geweest zijn eieren van wulpen of waterhoenders, beide waterwild; deze eieren' zijn lekker, ook 
van grutto's (op het walerwildlijstje geplaatst in 1912) deze smaken vrij goed en worden veel 
gevonden, het kunnen ook eieren geweest zijn van nog ander waterwild, doch de fatale termijn 
28 April loos voor al deze soorten verstreken; ten tweede: het kunnen geweest zijn eieren van 
«vogels» d.w.z: gewone vogels (niet uitgezonderd van al de andere,) die beschermd zijn, b.v. 
meerkoeten dus overtreding van artikel 3 der vogelwet, tenzij het misschien eieren 
waren van vogels op de zwarte lijst geplaatst h.v. van de woudduif, (eieren van klein wild b.v: 
patrijzen zijn nimmer vrij) ten derden: het kunnen eieren geweest zijn van de kokmeeuw be
stemd voor de bakkers, deze eieren mogen geraapt en vervoerd worden van 15 April tot 21 Juni. 

Wat betreft literatuur verwijs ik naar artikelen 5 en 6 der vogelwet, naar het mooie vogel-
boekje van Thijsse van 1912, naar de Vogelwet met toelichting door I.J. Hulsenhoom met een 
voorrede van Prof. Dr. Swaen, uitgave van Schaapsma en Brouwer, zonder jaartal, te Dokkum, 
verder verwijs ik naar het groote werk van Pelt Lechner van 1910— 1913, om maar niet te 
spreken van een groot latijnsch gedicht met aanteekeningen in 't latijn, gemaakt door Heer-
kens, op de Universiteits-bibliotheek te Groningen aanwezig, het is uitgegeven te Rotterdam 
door G. R. Hake in 't jaar 1787. 

Groningen, 6 Juli 1920. J. PELINCK STSATINGH. 


