
410 DE LEVENDE NATUUR. 

Een Texelsch Natuurhistorisch Museum. — In verschillende bladen heeft men onlangs 
kunnen lezen, dat de Gemeente Texel een tamelijk uitgebreide collectie opgezette vogels 
heeft aangekocht. 

De vele bezoekers van ons mooie eiland zullen goed doen, die verzameling eens te 
gaan zien. 

De vogels zijn afkomstig uit de nalatenschap van den onlangs gestorven kunstschilder 
Staring, die veel op Texel vertoefde, de voorwerpen grootendeels op Texel heeft verkregen 
en ook bijna alle zelf heeft geprepareerd. Uit de wijze van opzetten blijkt, dat hij een 
zeer goed vogelkenner is geweest. 

De verzameling bestaat uit een 120-tal exemplaren, in de eerste plaats de op Texel 
veel voorkomende meeuwen, waad- en roofvogels, maar ook enkele zeldzaam voorkomende 
dieren zitten er tusschen. 

Bijzonder fraai is de afdeeling roofvogels. Men vindt daar onze prachtige kiekendieven 
van verschillende leeftijden in allerlei standen. Verder: sperwers, slechtvalk, buizerd, 
vischarend enz. 

Een kemphaangroep is er bij, zóó mooi, als men zelden te zien krijgt. 
De afdeeling meeuwen, duikers, koeten, alken, ruiters enz. is van dien aard, dat de 

strandwandelaar daar zoo goed als alles kan vinden, wat hij op zijn wandelingen heeft gezien. 
Deze collectie-Staring nu is te beschouwen als het begin van een Texelsch Nat. Hist. 

Museum, dat, naar we hopen, over enkele jaren hier zal bestaan, en dat voor de vele 
natuurvrienden, die Texel bezoeken, een steun moge worden. 

We koesteren de stille hoop, dat diezelfde natuurvrienden wat van hun vondsten van 
strand- en duinwandelingen, dat recht heeft op een plaatsje in zulk een museum, bij 
ons brengen 

De bovengenoemde verzameling is tijdelijk ondergebracht in een lokaal van de Mulo-
school te Den Burg. 

De belangstellende kan zich wenden tot den Heer W. Jouwersma, hoofd van die school, 
die hem gaarne toegang tot de collectie zal verschaffen. 

Den Burg, (Texel). H. J. KRAAI. 

Wij verheugen ons bijzonder over deze eerste stap van het Gemeentebestuur van Texel. 
Ons mooie eiland wordt al druk bezocht en de trek er heen wordt al grooter en grooter. 
Er zijn honderden gasten, die het bijzonder op prijs zullen stellen, wanneer zij in een 
goed ingericht museum gemakkelijk en van nabij kunnen kennis maken met de voor
naamste levensvormen van het onvergelijkelijke eiland. Wij wekken gaarne alle natuur
vrienden op, om dit Museum te steunen. JAC. P. THUSSE. 

Vogels en het modern verkeer. — Vele waarnemers van vogels en andere dieren 
zullen opgemerkt hebben dat deze dieren door zeer snel passeerende voertuigen als auto's, 
treinen, vliegmachines, zich niet uit hun doen laten brengen, ook al gaat dit passeeren 
met geraas gepaard en ook al is de afstand gering. 

Een voorbeeld daarvan is het volgende: Zaterdag 18 Januari 1930 in den trein zittende 
van Baarn naar Amersfoort zag ik op een der hekpalen aan den overkant van de spoor-
sloot een groote vogel zitten. Daar de paal laag was, en de trein in volle vaart, zag ik 
het dier slechts een oogenblik. Het was schitterend mooi weer met volle zonneschijn 
ongeveer midden op den dag. De grootte, de eenigszins opgerichte houding, de donkere 
kleur, in de zon een rossige reflex vertoonende, en de plaats dicht bij de Eem en de 
Zuiderzee, maakte de diagnose een zich zonnende aalscholver waarschijnlijk. 

Den volgenden dag dezelfde plek eveneens per trein van Amersfoort naar Baarn pas
seerende, maakte ik mijn vrouw, die nu bij het raampje zat, op mijn waarneming van 
den vorigen dag attent, zeggende: „hier moet het ongeveer zijn." Mijn vrouw kijkt naar 
buiten en roept: „warempel daar zit 't dier en 't vliegt op." Wij zaten in de achterste 
wagen zoodat de lange trein al langs het dier gerateld was, voor het opvloog. Het was 
al even mooi weer als den vorigen dag en ook ongeveer den zelfden tijd. 

Het dier zal daar wel meer te zien zijn, zich drogend na zijn duikpartijtjes, wij weten 
toch, hoe de dieren hun vaste gewoonten hebben. 

Amsterdam, 22 Januari 1930. Dr. D. MAC GILLAVRY. 


