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derneming ten sterkste in uw aller belangstelling aan en zal altijd dankbaar zijn vcor 
steun en raad. 

JAC. F. THIJSSE. 

De Goudhaantjes. — In antwoord op uw vraag omtrent de goudhaantjes melden we u, 
dat 't ook ons getroffen heeft, dat 't aantal dit seizoen zoo bitter klein was. Een enkelen 
keer treffen we ze aan, en dan nog veelal in paartjes, of zeer kleine troepjes. 

Met de Kuifmeesjes gaat 't hier voorspoedig; elk jaar breidt zich hun aantal, tot onze 
groote voldoening uit. 't Zelfde geldt voor de groote Lijsters, die de laatste 6 jaar zich 
flink vermeerderen, en reeds teruggekeerd zijn, wat voor onze streek nogal vroeg is. 

Enschede, 14 Febr. '25. H. J. HOGESLAG. 

De Goudhaantjes. — U mist de goudhaantjes. Er zijn er hier troepjes van honderden 
doorgetrokken. In de laatste week van Januari zaten enkele boschjes van kleine sparren 
in den Veldhoek vol. 

Ruurloo, 11 Febr. '25. K. ZWART. 

Goudhaantjes. — Het is mij ook opgevallen dezen winter, dat ik weinig staartmeesjes 
gezien heb, en vond ik deze vroeger altijd in gezelschap van het Goudhaantje, (benevens 
enkele zwartkopmeesjes), die weinige staartmeesjes die ik nu zag, waren zonder verder 
gezelschap. 

Ermelo, Veluwe. G. H. VAN WAVEREN. 

Trekkende Eenden. — Bijna ieder jaar (vele jaren lang) zag ik hier aankomen in No
vember een groote zwerm eendjes, welke neerstreken in de Zuiderzee, niet vér van den 
oever, en ook menigmaal heb ik in Januari of Februari een groote zwerm Eenden (een 
wolk, het waren er duizenden en duizenden) Noordwaarts zien trekken. In 1924 heb ik 
echter noch in November, noch in December iets zien aankomen: geen eendje te bekennen, 
totdat juist één dezer dagen, den I2den Februari ik een groote koppel eendjes in zee zag, 
welke koppel den volgenden dag, 13 Februari, aangegroeid was tot vermoedelijk ongeveer 
3000 stuks. Ik heb ze zooveel mogelijk door mijn kijker bekeken, en heb bevonden, dat 
het kleine eendjes zijn, ik zou haast zeggen zoo klein als waterhoentjes. Ze maken een 
piepend geluid, als jonge eendjes van een week oud, terwijl een hééle enkele maal een ge
woon kwakend geluid van één enkel exemplaar er tusschen, door opstijgt. De kleur is don
ker, witte band om den hals, misschien iets wits, bovenaan den vleugel. Er zijn er echter 
ook bij, welke geheel grauw zijn, aan onder borst en buik iets lichter van kleur. 

Ik ben geen goed omitholoog — misschien kan iemand mij eens op de hoogte stellen, 
met welk soort eend men hier te doen heeft. — 

Heden 15 Februari is het geheele gezelschap vertrokken, vermoedelijk naar het Noor
den. — 

G. H. VAN WAVEREN. 

Roodborst in nestkastje. — Verleden jaar heeft in een nestkastje aan mijn huis in Den 
Haag een roodborstje gebroed. De hoogte was ongeveer 7 M.. 5 Mei lagen er 3 eitjes in. 
Het broedsel is uitgekomen en uitgevlogen. Vermoedelijk hebben ze daar hun toevluchts
oord genomen met het oog op de vele katten, bij ons in de buurt. 

Wie is dat. — Kunt U uit de volgende beschrijving opmaken, welke pieper het is? Zoo 
neen, welke gegevens ontbreken dan nog. — Ze vliegen een pas of 10 vóór me op uit het 
gras van een groot braakveld, dat van plan is, weer hei te worden. Grootte en kleur on
geveer als van een boompieper. Bij tweeën of drieën stijgen ze in onzekere vlucht een Meter 
of zes omhoog en spreiden daarbij de staarten uit, zoodat de witte randveeren te zien 
komen. Telkens na eenige vleugelslagen drukken ze de vleugels tegen het lijf, maar niet 
zoo regelmatig als een specht. Onder het vliegen roepen ze met eenigszins angstig timbre 
piett piett pie-te piett. 

De eerste twee keeren piett staccato, de derde keer gerekt, de vierde weer staccato. 
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Na een vlucht van een meter of 20 vallen ze weer in 't gras neer. Op een verheven
heid heb ik ze nooit zien zitten, daardoor kan ik omtrent de kleur maar een vage aandui
ding geven. 

Ze hebben hier stellig gebroed: ik nam ze den heelen zomer waar, het laatst on 23 October. 
Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

BOEKBESPREKING. 

R. BRUN: Das Leben der Ameisen. Teubner. Leipzig, gebonden 212 p.p. 60 illustraties 
prijs 5 Mark. 

Onze lezers herinneren zich wel, wat Heimans in vorige jaargangen van Brun's onder
zoekingen heeft verteld en zullen dus het verschijnen van dit mooie boek met belangstel
ling begroeten. Het bevat vier afdeelingen. De eerste behandelt de sociale organisatie der 
mieren, het ontstaan der verschillende „kasten", eierleggende wijfjes, mannetjes en de 
verschillende vormen van arbeidsters. In het tweede deel wordt het eigenlijke leven der 
mieren geschilderd, de inrichting der nesten, voedselverzameling, landbouw, veeteelt, 
de verzorging der jongen, de stichting en uitbreiding van den staat. Het derde hoofdstuk 
is gewijd aan de betrekkingen van de mieren onderling en die tot andere diersoorten; 
oorlog, slavernij, mierengasten, parasieten en het slothoofdstuk, het belangrijkst van alles 
behandelt het zinne- en zieleleven, het herkenningsvermogen, oriënteeringsvermogen, 
mierentaai en mierenverstand. 

Wij kunnen dit prachtige boek sterk aanbevelen. De auteur schrijft met gezag op grond 
van eigen onderzoekingen en blijkt tegelijk uitmuntend thuis te zijn in de zoo uitgebreide 
litteratuur over mieren. Het is geschreven in goed leesbaren stijl en vooral interessant, 
doordat het zich in hoofdzaak bezig houdt met de mierensoorten van West-Europa. Wij 
verwachten dan ook, dat dit werk ook in ons land de lust tot het onderzoek naar het leven 
der mieren belangrijk zal aanwakkeren. Het spreekt van zelf, dat een werk als dit en vooral 
het vierde hoofdstuk vol zit met voetangels en klemmen op philosophisch, psychologisch 
en physiologisch gebied en juist daardoor wel aanleiding zal geven tot velerlei gedachten-
wisseling en wanneer die weer berust op nauwkeurige waarneming en vernuftig ingerichte 
proeven, dan komen wij daarmee zeker ook weer een stukje verder. T. 

L. DORSMAN en JAC. V. D. KLEI. Dierenvreugd en Leed III. Groningen. Wolters. 136 
pp. geïllustreerd. 

De beide vorige deeltjes bespraken wij reeds. Dit derde deeltje behandelt dieren buiten 
Europa, voornamelijk Ojst-Indië en Amerika. Long, Roberts, Curwood, Thomson Seton, 
Multatuli, ten Kate, Staring en Albert Verweij ontmoeten hier elkander en ook onze beide 
auteurs, die aansprakelijk zijn voor de meeste gedichtjes, 't Is zeer leerzaam, om al die 
verschillende schrijvers eens te vergelijken en te zien, dat Thomson Seton toch maar altijd 
de beste is en het minste doet aan narigheid. Ook doet het ons genoegen hier een stuk te 
vinden van Frits Bronsart van Schellendorf. Dorsman en van der Klei hebben zeer goed 
gedaan met vooral het woord te laten aan hen, die de dieren en dingen zelf aanschouwd 
hebben. T. 

GEVRAAGD: 

Verkade Albums, behalve Langs de Zuiderzee en de IJscl. 
Den Haag, v. d. Werfstr. 151. A. MEULENBROEK. 

AANGEBODEN: 

School en Huis jrg. 1923 —'24 in 52 afl. voor / 1.80. Aus der Heimat jrg. 1923 —'24 
k f 1.— p. jrg. Westermans Weltatlas in l. geb. / 4. — . Specht—Naumann. Vogel Europa's 
deel II k f2. — . Die Schmetterlinge Deutschlands, Spanner und Barenartigen van Dr. 
Karl Eckstein m. gekl. pi. deel 4 ^ / 2 . — . Natura 12 afl. jrg. 1924 a / 0.50. Prof. Dr. Friese. 
Die Europaischen Bienen. Das Leben und Werken unserer Blumenwespen m. gekl. pi. 
standaardwerk 5 din. a /S.— p. dl. Porto voor Koopers. Na 4 dagen geen bericht, dan 
verkocht. Adres: Mej. G. J. KERBERT te Velsen. 


