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zoo. De steenbokken op den Piz Terza gedijen goed en ook de gemzen en edelherten ver
meerderen zich „erfreulich". Van de beren komen wij niets te hooren, wel van de arenden, 
want onder de uitgaven voor'1:920 komt een post „Adlerschaden" voor ten bedrage van 
250 francs. Deze wordt echter in 1921 niet herhaald. Ten slotte komt natuurlijk de aan
sporing voor het werven van leden, waaraan ik gaarne gehoor geef. Er gaan tegenwoordig 
veel Hollanders naar Zwitserland die zich verheugen aan de bosschen en de bloemen en 
het mag hun wel 2 francs per jaar of wat makkelijker is 50 francs ineens waard zijn, om de 
zekerheid te hebben, dat, wat er ook gebeure het rijke leven van de planten en dieren der 
Alpenwcreld over groote uitgestrektheden zich onbelemmerd kan ontplooien. De secretaris
penningmeester is nog altijd het kind van Cinuskel, de wakkere Dr. Stcphan Brunies, 
Spitalgasse 1, Basel. JAC. P. THIJSSE. 

Aan de Brandaris. — Van de Directie van den Landbouw ontvingen wij het rapport 
over de vogelbeweging aan den vuurtoren Brandaris op Terschelling gedurende het voor
jaar van 1922. In Januari hebben geen vogels om den toren gevlogen. Februari zet in met 
leeuwerikken, lijsters, spreeuwen, scholeksters, meeuwen, strandloopers en roodkcelzee-
duikers. Op 28 Februari komen de kluiten opdagen en dan volgen de goudpleviiren (1 
Maart) en kieviten (4 Maart). Op 27 Maart is er een vlucht van waterrallen, waarvan er 
twaalf tegen den toren sneuvelen. Midden April komen kleine zangvogels opdagen, den 
I5den komen zes fitisjes om het leven, later ook nog grauwe en zwartgrauwe vlicgen-
vangertjes, rietzanger en tapuit. De grootste vlucht had plaats in den nacht van 2 op 3 
April, bij Zuidwind en betrokken lucht. Toen hebben 3750 vogels gerust op de veiligheids-
rekken aan den toren. In het geheel werden op en bij den toren nog 141 vogels dood ge
vonden. . T. 

Vorderingen van de Zwarte Specht. — In de eerste plaats de mededeeling, dat ik gisteren 
(4 Juni) een broedende zwarte specht heb aangetroffen in een beukeboom op den z.g. Plagdel 
nabij Velp. (De Plagdel is een eenzaam stuk heide, omgeven door naaldbosschen en enkele 
zware beukeboomen.) De toegang tot het nest — een opening van plm. 12 c.M. hoog en 
plm. 9 c.M. breed — bevindt zich plm. 2*4 M. boven den bodem. De specht, die bij onze 
nadering (toevallig?) uit het nest vloog en daarin plm. 10 minuten later terugkeerde, 
was dof zwart en naar schatting, 45 c.M. lang. De kop was tot boven den snavel rood
gekleurd; de oogen waren geel. Tijd van waarneming plm. 4 uur n.m. Heden heb ik het nest 
weer bezocht. Daar ik thans absoluut geen teeken van leven zag of hoorde, meende ik, 
dat het door de een of andere oorzaak verlaten was. Ik ben toen tot bij den ingang geklom
men, maar toen ik de diepte van 't nest wilde onderzoeken, vloog de vogel (wijfje of mannetje 
— dat heb ik niet kunnen constateeren) plotseling naar buiten. Daar ik te laag stond, om 
met de hand den bodem van 't nest te bereiken, heb ik het aantal eieren niet kunnen vast
stellen: wèl — door middel van mijn stok — de diepte: plm. 40 c.M. De tijd ontbrak mij, 
om te. wachten, tot de vogel in zijn nest terugkeerde. De boschbodem aan den voet van den 
beuk, waarin de specht zijn nest had gehakt, is over een oppervlakte van een paar M2. 
bedekt met kleine houtspaanders. 

Dieren, 5 Juni '22. S. ABRAMSZ. 

Schatten van Drente. —• Een uitgebreide Trientalis vindplaats nabij het Mantinger Zand 
in Drente. E-r is nog een waar natuurmonument, hier in m'n omgeving, n.1. een deel der 
Mantinger bosschen, gelegen omstreeks halfweg de gehuchten Bruntingc en Mantinge 
(chromotopographische kaart 1 : 25000, blad. 223 : Balinge), ter grootte van plm. 10 H.A. 
Ik bezocht dit bosch dezen winter voor 't eerst, bij sneeuw, en werd getroffen door de 
prachtige hulstmuren, waardoor ik telkens weer omringd was als in een doolhof. De plan
tengroei van dit, zeker verbazend oude, bosch (oorkonden zeggen dat de bosschen tusschen 
Bruntinge, Garninge, Balinge en Mantinge tot de alleroudste, uit de volksoverlevering 
bekende Drentschc wouden behooren) bestaat in hoofdzaak uit: hulst (dikke stammen), 
berk, eik, lijsterbes, Rhamnus, Esp, Geldersche roos, vogelkers, jeneverbes (prachtige oude 
groepen), een heel enkele beuk en den, terwijl de adelaarsvaren er wild doorheen groeit, 


