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de vogel een Brandgans moest wezen. De beschrijving ervan in genoemd boekje komt geheel 
en al uit. Daar het hier een zeldzaam in Nederland voorkomende vogel betreft, deel ik 
U dit mede; zij is geschoten op een van de waarden aan de Merwede tusschen Gorinchem 
en Werkendam. 

Gorinchem, 7 Januari 1923. A. J. RAVENSWAAY MZN. 

Eidereenden op Vlieland. — Het artikel van den heer J. DRIJVER over Eidereenden op 
Vlieland in het October-nummer van D. L. N. kan ik nog met de volgende gegevens aan
vullen. 

Met de Pinksteren maakte ik een excursie naar Vlie en zag er x8 Mei op de Waddenzee 
5 paren van deze eenden en 2 overcomplete waar
den, die tijdens hoog water een paar honderd meter 
uit den wal lagen. 

Den volgenden dag waren ze alle veel dichterbij, 
en bedroeg hun aantal in totaal 20 stuks: 10 
waarden in prachtkleed, waarvan er 6 gepaard 
waren en 4, vermoedelijk jonge vogels. Van de 4 

" J overtollige waarden lag er één stil apart, zoodat 
EIDERWMRÜ IN OVERGANGSKLEEO. het niet onmogelijk is, dat deze reeds een wijfje 

op eieren had; de andere 3 maakten het den ge-
paarden mannetjes lastig. Van 2 paren die nogal druk in eikaars nabijheid waren, zag ik 
de beide <W een oogenblik geducht met elkaar vechten; na afloop namen beide even 
een opfrissching, waarbij ze het water over kop en rug lieten loopen. 

Ook hoorde en zag ik de waarden gedurig roepen: een dof, maar ver hoorbaar „höe", 
soms ook „i öê 3.", waarbij ze hun kop in 
den nek gooiden. 

Van de 4 iongerevogels,dieden meesten 
tijd met hun koppen tusschen de vleugels 
lagen te slapen, hadden 2 duidelijk den 
witten rug en schouders van de volwassen 
waarden, maar de koppen, afgezien van 
de karakteristieke lichte oogstreep, en de 
halzen waren geheel donker. De 3de had 
alleen wat wit aan de borst, maar was 
verder eveneens geheel donker, terwijl de 
4de waarschijnlijk een wijfje was, althans 
op het oog daarvan niet te onder
scheiden. 

Ze kwamen niet aan land bij het droog- "ROEPENDE EIDERWAARD. 
loopen van het wad. 

Tenslotte zag ik in den vroegen morgen van 20 Mei nog een Eiderpaar op het wad, dat 
droog stond, niet ver van den duinvoet. De waard koesterde argwaan en waggelde een eindje 
verder het wad op, de eend bleef rond grondden in een plasje. G. A. BROUWER. 

GEVRAAGD: 
Wie wil Verkade-album „De Vecht" ruilen tegen het album „Naardermeer" of tegen één 

jaargang van D. L. N. Adres: W. N. LAGENDIJK, Vijverhofstr. 149^, Rotterdam. 

AANGEBODEN: 
Een nog nieuw microskoop. (Steinbach en Albrecht) syst. Leitz. met kastje. 
Statief: omlegbaar, tafel: draai- en dubbel centreerbaar, condensor met diaphragma: 

revolver voor 3 object.: Oculairen 1—3—5. Objectieven 3—7 en '/liOÜe-immersie; num. 
Ap. 1,3. Vergrootingen: 51 x . 82 x . 123 x . 312 x . 500 x . 525 X. 750 X. 840 x . 1260 X. 
Prijs / 230. 

Rijswijk, Z.H., Kerklaan 59. P. H. v. EMMERIK. 


