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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 
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f 3 . — insturen (zooveel kost het werk) kan het boek verschijnen. Het adres is: Fr. Zim
mermann, Oftersheim, Mannheimerstr. 126, Post Schwetzingen, Freistaat Baden. 

Natuurlijk zijn wij gaarne bereid, eventueele kleine bijdragen in ontvangst te nemen 
en op te zenden. 

Vier Ambachtstr . 81a. Rotterdam. J A N S E N EN WACHTER. 

Giftmengers. — Naar aanleiding van „De Gifmengers" in De Lev. Nat . van 1 Oct. het 
volgende. 

Op het buitentje van mijn grootvader te Serooskerke (W.) werden eenige uit het nest 
gevallen jonge merels in een kooi buiten geplaatst; de tralies zoodanig verbogen dat de 
ouden goed bij de kleinen konden om ze te voeren. Den volgenden morgen vond men de 
diertjes alle met de bekjes vol klei gestopt dood liggen. 

In mijn tuin in Middelburg waren jonge üjsters uitgekomen. Een er van werd door 
mijn buurman gevangen en gekortwiekt. Hij wist echter weer in mijn tuin te komen waar 
ik hem op den grond en op lage takjes zag scharrelen. Den volgenden morgen vond ik 
hem met een diepe wond in zijn keel dood liggen. Een roofvogel of kat zou hem opge
geten hebben. Wij meenden dus dat de vader of moeder hun verminkt (gekortwiekt) 
jong hadden gedood. Wat denkt u van deze voorbeelden? 

Middelburg, 29. Oct. '23. A. OGTEROP 

Herfstbeweging. — 11 October was er op 't land tusschen de Meern en Montfoort een 
troep van eenige duizendtallen kieviten. 

Heden 18 Oct. verzamelde er zich weer een heel groot aantal . E r waren er echter minder 
dan verleden week. 

Montfoort, 18 Oct. 1923. C. J . v. HEEMSKERCK. 

Nieuws van Rottumeroog Wadden en Platen. — Op Rottumeroog broedden dit jaar 
ook weer enkele paren Larus conus, eveneens op de Noordwestplaat. Bij de boerderij hield 
zich een paartje zwarte Roodstaartjes op, dat daar ook reeds een paar weken eerder (ik was 
op Rottumeroog 7, 8 en 9 Juli), zijn waargenomen als vliegen vangertj es, bepaald door 
de grauwe kleur en de wijze, waarop de beide roodstaartjes vanaf het wrakhouthek vliegjes 
vingen. Van broeden of verzorging van jongen was niets te bemerken tijdens mijn verblijf. 
De voogd had er ook niets van bemerkt. Toch aardig, zwarte roodstaartjes op Rottumer
oog, zouden zij de boerderij voor een rotsklomp hebben aangezien? 

Ook moet er weer een koekoek op het eilandje zijn groot gebracht. (Vgl. „Vogeltrek op 
Rottumeroog. Brouwer en Verwey, Ardea 1922). Een zanglijster hield zich op in de duin-
doorns achter de loods van den reddingsschipper. Van vroegen trek heb ik weinig gemerkt. 
'n Enkele kokmeeuw) of kievit en 'n gier zwaluw (van de Groningsche kust?) lieten zich zien 
en passeerden in W. richting. 

Later op de platen tusschen R. en Schiermonnikoog zijnde (Noordwest- en Boschplaat 
en Simonszand) zagen wij wel hoe hoog in de lucht in groote cirkels Sterns zich gereed
maakten voor den terugtocht naar het Westen .Het was een prachtig gezicht die zilver
witte vogels hoog in de blauwe lucht te zien manoeuvreeren! 

Op de Bankplaat passeerden ook enkele Gr. Sterns (St. cantiaca), die vroeger in zoo'n 
groote massa op Rottumeroog genesteld hebben. Zeer waarschijnlijk broeden zij nog in 
enkele paartjes op het Simonszand, waarop nog enkele kleine duintjes staan en voort
durend enkele Gr. Sterns met vischjes af en aanvlogen. 

Op de slijkerige platen wemelde het reeds weer van wulpen, meeuwen, sterns, schol
eksters en strandloopers. Vogels wier broedsel mislukt is of die ongetrouwd gebleven zijn? 
Van de bergeenden dreven heele koppels op zee, vooral bij de Oostpunt van Schiermonnik
oog. Toen wij daar samen langs zeilden kwamen wij telkens een troepje tegen, het mannetje 
rondvliegend heesch en angstig roepend, het wijfje bleef de jongen vergezellen. Als wij 
dicht naderden dook de heele familie onder. Ook de bergeenden-mosders dragen haar 
jongen op den rug. 

Geweldig groot was soms bij de samenvoeging van twee stroomrichtingen het aantal 
kwallen. Randen van een paar meter breedte en enkele kilometers lang dreven op den 


