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is gelukt: een paar uren later vonden we de adder met een uitgevreten keel dood in de bak 
liggen. 

We hebben 't doode dier in 't hok laten liggen en de muizen hebben tenslotte (hoewel 
we ze van 't begin af gevoederd hebben) niets dan het adder-skelet overgelaten. 

Groningen. E. JAC. WESTRA. 

Aalscholverkolonies. — In 1922 heb ik gedurende de broedperiode van de aalscholvers 
laten nagaan, waar hier te lande toen nog aalscholverkolonies werden aangetroffen, en 
hoeveel bewoonde nesten in iedere kolonie voorkwamen. 

Het onderzoek leverde het volgende resultaat op: 

in Z u i d-Ho H a n d kwamen voor twee kolonies, en wel: op Lekzickt onder Lekker-
kerk met 427 bewoonde nesten; op het Huis ten Donck, gem. Ridderkerk met 456 bewoonde 
nesten; 

in O v e r ij s s e l twee kolonies, en wel op Scherwolde, gem. Steenwijkerwold met ong. 
400 bewoonde nesten; aan de Boven-wijde, gem. Giethoorn, met 20 bewoonde nesten; 

in G e l d e r l a n d een kolonie, en wel: op Oosterwolde, gem. Doornspijk met 450 be
woonde nesten; 

in Z e e l a n d een kolonie en wel aan de Axelsche sassing gem. Axel met bo bewoonde 
nesten; en 

in N o o r d-B r a b a n t een kolonie en wel: op het landgoed Maurick, gem. Vught, 
met tenminste 200 bewoonde nesten. 

In het geheel derhalve 7 aalscholverkolonies met ongeveer 2013 bewoonde nesten. 
Het tellen was in vele gevallen moeilijk, doordat tusschen de nesten der aalscholvers 

in verschillende kolonies ook reigernesten voorkwamen. 
Het onderzoek heeft verder geleerd, dat het aantal aalscholverkolonies de laatste jaren 

afgenomen is. Of dit ook een vermindering van het aantal aalscholvers tengevolge heeft 
gehad, dan wel of de aalscholvers uit de verdwenen kolonies zich naar andere hebben 
verplaatst, kon bij het onderzoek niet vastgesteld worden. 

Verder kan nog worden medegedeeld, dat in het afgeloopen jaar de kolonie op „Scher
wolde", gem. Steenwijkerwold door den eigenaar van de eendenkooi, waarin zij voor
kwam, gedeeltelijk is opgeruimd. 

Den Haag. A. B. BROUWER. 

De Vogel- en Plantentuin in het Bloemendaaische Bosch. — Te Bloemendaal heeft zich 
een stichting gevormd, die zich ten doel stelt, om op een geschikt terrein, daarvoor door 
de gemeente beschikbaar gesteld, een botanischen tuin in stand te houden voor de flora 
van Kennemerland. Het terrein is groot genoeg, om gelegenheid te geven voor het aan
leggen van een soort van duinpan met waterplas, voor de plaatsing van de flora der hel
lingen, der duinboschjes en daarbij sluit zich dan aan het Bloemendaaische Bosch zelve, 
dat zooals het thans door Springer is, „verlicht" rijkelijker dan voorheen de bloemen
pracht van den boschgrond zal kunnen vertoonen. Wij willen daar in een geschikte om
geving en in behoorlijk verband alle planten laten groeien, die de oude heer Van Eeden 
genoemd heeft in zijn „Onkruid." De vijver, het dicht struikgewas, de beschutte ligging, 
de voortdurende bewaking zullen naar wij hopen ook een gunstigen invloed hebben op 
de vogelbevolking. De tuin is natuurlijk voor iedereen toegankelijk en iedereen kan ook 
toetreden als lid of donateur van de stichting. De beplanting wordt bezorgd en verzorgd 
door den heer C. Sipkes, kweekerij de Teunisbloem, Zijlweg, Overveen. 

Nu zou het kunnen gebeuren, dat in uw omgeving duinen worden vergraven of duin
boschjes gesloopt. In dat geval zoudt u den tuin kunnen helpen, door planten, die anders 
toch te loor zouden gaan op te zenden aan den heer Sipkes of hem te waarschuwen, dat 
hij ze zou kunnen halen. 

Het bestuur der stichting stelt zich voor, om van tijd tot tijd berichten te publiceeren 
omtrent den toestand van den tuin en die te doen toekomen aan de scholen van Kenne
merland, opdat die zooveel mogelijk er van zullen kunnen profitecren. Ik beveel deze on-


