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dat het dan op de vleugels rustte en de staart gebruikte om zich in evenwicht te houden. 
(Foto 3). 

Ik wist ook op het strand een Bontbekpleviernest, dat tusschen een groote helmpol 
lag. Ook bij dit nest (foto 4) bedekte de plevier slechts gedeeltelijk zijne eieren bij het 
broeden en blijkt dus bij deze vogels het instinct, waarmee zij de luchttemperatuur schatten, 
zeer goed ontwikkeld te zijn, evenals dit het geval is bij sommige struisvogelsoorten in 

Fig. 4. 

Afrika, Australië en Zuid-Amerika, die door langere routine in „hittegolven" m. i. er toe 
gekomen zullen zijn, het uitbroeden der eieren geheel aan de grond- en luchttemperatuur 
toe te vertrouwen, ofschoon hiervan bekend is, dat zij wel degelijk nu en dan hunne zelf
gemaakte „broedmachines" controleeren en de eieren al naar behoefte dieper begraven 
of ontblooten. 

Haarlem, n Juli 1923. G. TRAANBERG. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Eidereenden op Vlieland. — Na het schrijven van mijn mededeehngen over het broeden 

van den Eidereend op Vlieland (zie De Levende Natuur 1 October 1923) is het mij gebleken, 
dat er aan de juistheid van die berichten getwijfeld wordt. Wel staat het ontwijfelbaar 
vast, dat deze vogel vroeger op Vlieland broedend is aangetroffen, doch men meende, 
dat dit dier er later niet meer voorkwam. 

Doordien ik uitvoerig gesproken had met den Rijks veldwachter over de eidereenden, 
waarbij mij bleek, dat deze den vogel goed wist te beschrijven, heb ik geen oogenblik 
geaarzeld het nestelen in 1923 als een vaststaand feit aan te nemen; een nader onderzoek 
heb ik toen dan ook niet ingesteld. Na den vorenbedoelden twijfel heb ik natuurlijk ge-



252 DE LEVENDE NATUUR. 

tracht nadere informaties te winnen; van den Rijksveldwachter J. Roos vernam ik, dat 
hij op 24 Augustus j.1. aan het-zuiderstrand van Vlieland één paar eidereenden met 5 
bijna volwassen jongen had gezien, terwijl de heer G. A. Brouwer mij schreef, dat hij 
tusschen 18 en 20 Mei van dit jaar op het wad onder Vlieland 20 eidereenden heeft waar
genomen, t.w. 6 paren, 4 woerden in prachtkleed en 4 nog niet uitgekleurde jongen (waar
schijnlijk in 1922 geboren. Het is dus niet onmogelijk, dat de eiderbevolking van Vlie
land op 10 paren moet worden gesteld. 

Op mijn verzoek om verder bewijsmateriaal ontving ik van Vlieland eenig dons uit één 
der in 1923 uitgehaalde nesten, benevens een stuk van de schaal van het opengebroken 
ei; voorts kreeg ik nog dons en restanten eischaal uit een nest, hetwelk in 1922 was uit
gebroed. Te oordeelen naar de plantendeelen tusschen het dons, was het eerste nest ge
bouwd tusschen helm, het andere tusschen dophei, wellicht vermengd met helm. Dit 
bewijsmateriaal heb ik doorgezonden aan den heer A. A. van Pelt Lechner, die zonder 
eenig voorbehoud verklaarde, dat het dons en de eischalen van de eider afkomstig zijn. 
Hij beschrijft het dons van 1922 als te zijn het typische mollissima dons, dat van 1923 
is evenwel veel lichter, hoewel hij er toch in meent te zien, zij het dan ook veel minder 
duidelijk, het bruin aan molissima eigen. Hij vraagt zich af, of de lichtere kleur misschien 
van het dons aan den leeftijd van den vogel kan liggen, doch hij vindt daaromtrent niets 
in de litteratuur vermeld. 

Een gedeelte van het licht gekleurde dons werd ook opgezonden aan den heer Dr. G. 
J. van Oordt, die in de gelegenheid was de eidereenden op Spitsbergen te bestudeeren. 
Dr. van Oordt heeft het dons weer doorgezonden aan den Britschen oöloog Jourdain 
en met groote belangstelling zie ik diens opinie tegemoet. 

Intusschen hoop ik een volgend jaar na den broedtijd weer eenig nestmateriaal te kun
nen krijgen. 

Ten slotte is het mij een genoegen te kunnen berichten, dat de politieautoriteiten reeds 
maatregelen hebben getroffen om den dienst van den Rijksveldwachter Roos, indien deze 
in den broedtijd Vlieland weer moet verlaten, door een ander te doen uitvoeren. 

Santpoort, 2 Nov. 1923. J. DRIJVER. 

Kamper Vogels. — Ruiters: Behalve 't witgatje i, boschruiter 2 en zwarte ruiter </ juv. 
is nu ook een exemplaar van de grocnpoot ruiter 2 in mijn bezit, evenals de vorige aan de 
kust bij 't Kampereiland geschoten, waar ze allemaal ieder najaar geregeld veelvuldig 
voorkomen. 

Franjepoot: Donderdag 13 Sept. ontving ik een Franjepootje, eveneens aan zee ge
schoten. De geheele onderzijde is spierwit. Te oordeelen naar 't werk van Prof. v. Oort 
is het een jong 2 van de grauwe (Phalasopus lobatus). De jager die het schoot zag dit 
jaar 3 Sept. de eersten, en wel resp. 4, 2 en 2 stuks. Daarna nam hij ze af en toe waar, 
tot hij 13 Sept. van 2 vogels bovengenoemd ex. schoot. Ook deze Franjepootjes neemt 
hij ieder najaar op den trek waar, o.a. bij zeer stormachtig weer, dobberend op de golven. 

Kampen, 13 Sept. 1923. C. G. B. TEN KATE. 

Inteekenaars gevraagd. — FR. ZIMMERMANN is voor de meeste lezers wel, maar voor 
de floristen gten onbekende; immers moeten zij telkens zijn bekende: „Adventiv- und 
Ruderal-flora van Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz" met de verschillende aan
vullingen raadplegen. 

Deze oude heer — hij is thans 70 jaar en al jaren gepensionneerd als hoofdonderwijzer 
— heeft zijn herbarium en boeken moeten verkoopen, ten einde zich de noodige middelen 
te verschaffen voor de publicatie van zijn levenswerk: „Ein Kritischer Bliek in die Flora 
der Pfalz" waarin uitvoerig de veranderingen van de Flora der Pfalz gedurende de laatste 
50 jaar worden nagegaan, met de oorzaken dier veranderingen. 

Zulk een werk gaat boven de grenzen van een bepaald gebied uit, vooral als het op eigen 
aanschouwing berust; en heeft zeker ook voor ons land groote waarde. Ondanks den steun 
van Zwitsersche botanici ontbreekt nog een klein gedeelte van het benoodigdc bedrag. 
Wanneer nog maar enkele personen uit Holland op het boek ( i 4 0 0 P ag) inteekenen en 


