
350 DE LEVENDE NATUUR. 

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-
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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. 


