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DE L E V E N D E

NATUUR.

Vogels bij Hellevoetsluis.

Een geduldige Tuinfluiter.

Over 't algemeen moet gezegd worden, dat het aantal
vogels in deze streek, niet bijzonder groot is, hoewel eenige
soorten toch zeer veelvuldig voorkomen.
Ziehier eenige van de voornaamste:
Kerkuil, niet veel (alleen aan eenige hooge gebouwen
aanwezig); Boschuil, niet veel, (in het eenigste bosch van
deze streken alleen); Velduil, tamelijk veelvuldig; Torenvalk,
slechts één keer door mij hier waargenomen; Boom valk,
tamelijk zeldzaam; Havik, zeer zeldzaam; Sperwer, niet zeer
algemeen; Buizerd, zeer zeldzaam; Groene specht, tamelijk
veel; Bonte specht, waarschijnlijk hier niet voorkomende;
Koekkoek, zeer algemeen; Boomkruipertjc, weinig; Winterkoninkje, weinig; Boomklever, zeldzaam; Baaf, zeer zeldzaam; Boek, zeer veel voorkomend; Bonte kraai, verbazend
veel; Spreeuw,- zeer veel; Meerkol, zeer zeldzaam; Ekster,
gewoon, niet bijzonder veel; Zanglijster, niet veel; Meerel,
zeer veel; llastaardnachlegaal, zeer zeldzaam; Kwikstaarl
(witte en gele), zeer veel; Wielewaal, niet veel; Bietzanger
(kleine karekiet), verbazend veel; Groote rietzanger (groote
karekiet, zeer zeldzaam; Spotvogel, tamelijk veel; Fills, zeer
zeer weinig; Nachtegaal, tamelijk veel (bosch); Boodslaartje,
niet veel; Boodborsl, weinig; Huiszwaluw, tamelijk veel,
(vermeerderd jaarlijks); Boerenzwaluw, verbazend veel;
Oevorzwaluw, zeer weinig; Gierzwaluw, niet voorkomende;
Geitenmelker, zeldzaam; Houtduif, tamelijk voel; Tortelduif,
zeer weinig; Koolmees, zeer veel; Pimpelmees, zeer veel;
de andere meezensoorten zijn zeldzaam; de leeuwerikken
komen allen zeer veelvuldig voor; musschen zijn hier ook
zeer algemeen te vinden, ook de ringmusch; Vink, niet veel;
Putter, tamelijk veel; Sijsje, zeer veel ('s winters); Goudvink,
zeer zeldzaam; Geelgors, niet erg veel; Schollevaar, zeer
veel (Haringvliet); Futen zijn door mij nooit gezien; Zilvermeeuw, zeer veel; Kokmeeuw, zeer weinig;Boofmeeuw, niet
bijzonder veel; Vischdief, zeer veel (andere sterns zijn
zeldzaam); Wilde eend, zeer veel; Kwartel, nooit gezien
hier; Korhoen, nooit gezien hier; Wilde fazant, tamelijk
algemeen (in de duinen); Patrijs, niet veel; Blauwe reiger;
zeer veel; Boerdomp, zeer zeldzaam; Ooievaar, (slechts in
één nest hier voorkomend); Lepelaar, niot voorkomend;
Kemphaan, zeer zeldzaam; Kluit, slechts een zeer enkele
keer gezien; Wulp, niet veel; Strand plevieren, zeer veel;
Kiviel, ontzettend, verbazend veel; Scholekster, weinig;
Waterhoentje, zeer veel; Meerkoet, zeer veel; Bielgors, bijna
niet; Vliegenvangers, zeldzaam; Kneu, niet veel; Tureluur,
zeer veel; Gjullo, niet veel (iels minder dan Tureluur);
Boompior, weinig; Boschrielzangor en Sprinkhaanriefzangor
heb ik nooit kunnen waarnemen): Paapje, weinig; Tjiffcjaf,
nooit gezien hier; Tapuit, zeer voel (duinen); l'.rootelijster,
nooit waargonomoi;; lloodUn-stlapult, zoor zeldzaam.

Men heeft mij dikwijls verteld dat vogolneston zoo licht
te verstoren waren, ik heb echter in het vorige voorjaar
het tegendeel ondervonden.
Ik liep met een kleine jongen door het kreupelhout eu
plotseling kwam hij opgetogen met een nestje aandragen.
Hel was van een tuinfluiter en er zalen 3 eieren in. Ik
nam hel hem dadelijk af, doch hij was niet te bewegen
de eieren die hij er al uitgenomen had terug Ie geven.
Ik zette 't nestje op dezelfde plaats terug, in de hoop dat
hel vogeltje het nog betrekken zou. Veel hoop had ik niet,
doch de volgende dag lag er weer een eitje in en toen ik
een paar weken later weer eens terug kwam zal er een
nest jongen in.
Dit is toch dunkt mij wel een bewijs, dal de vogels niet
zoo ligt te versloren zijn.
Wageningen.
J. v. S.

Ilellfvoetduis.

_______^_
Wie helpt Sommelsdijk?

F. VAN DIJK.
Late Zwartkop.

Naar aanleiding van uw opmerking van vinden van een
boschrietzanger op den Brandaris in 't laatst van October,
wil ik u nog mededeelen, dat bij mij een jonge of wijfjes
zwartkop-grasmusch (dus mét bruin kapje) een dag of vijf
geregeld op 't voederplankje kwam, omstreeks 10 Nov.
Grfapakerk.

Medicinale gewassen.

Wie kan me een niemr werk aanbevelen, dal handelt over
de medicinale e» technische gewassen, die nu nog gebruikt
worden, liefst in 't Hollandsch, doch ook desnoods in hel
Duitsch, Engelsch of Fransch.
P.
Reisgezelschap gevraagd.

Een jong man, om samen, doch ieder voor eigen rekening,
een circa 14-daagsche voetreis door de Eifel Ie maken in
de 2e helft van Mei.
Amersfoort.
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Als lid der Ned. Nat. Hist. Vereeniging (zie aanvullingslijst van nieuwe leden in Natura No. 41) kom ik tol u mei
een beleefd verzoek.
Waar vooral in deze streek weinig liefde voor de Natuur
wordt gevoeld, tracht ik die steeds bij andoren op Ie wekken.
Om dil doel te bereiken heb ik o m. eene verzameling van
iialuurvoorwerpen aangelegd, welke steeds ten dienste van
hel onderwijs staat. Drie lagere scholen en eenige landbouwcursussen maken hiervan geregeld gebruik.
Mijn plan is nu, evenals een vorige winter, een kleine
tenloonslclling te houden. Ditmaal als het kon op eenigszins
grootere schaal. Daartoe heb ik evenwel hulp noodig,
waarom ik zoo vrij ben u beloofd to vorzoekon, mij in mijn
plan te steunen. Allicht hebt gij in uwe verzameling eenige
doubletten, die gij misschien voor mijn doel zoudt willen
al'staan. Alles zal welkom zijn en in dank worden aanvaard.
Gedroogde planten, zaden, vruchten, kevers, vlinders, nesten,
eieren, schelpen, mineralen, gesteenten, skeletten, spiriluspreparaten, platen, pholographién enz. enz., zullen in mijn
verzameling worden opgenomen.
Hopende, dat gij mij ter wille zult zijn, zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank.
Sommelsdijk.

Appelvink.

In een tuin in de Veldslraal alhier, waar deze winter
een voederkaslje is aangebracht, is dagelijks veel bezoek
van kool- pimpel- en zwartkopmeezen, roodborstjes en
lijsters; ook komt de boomklever af en toe een «graantje
pikken».
In de I e helft van Febr. is er nu ook meermalen een
appelvink (man) opgemerkt.
Is dit laatste niet tamelijk zeldzaam, daar toch de Veldtstraat dicht achter de Laanstraat ligt, en deze laatste -de
hoofdstraat is van het dorp?
Baarn.
Mevr. A. C. P. B. B.
De appelvink is bij ons een zeldzame vogel, doch af en
toe vertoont hij zich opeens in groot aantal.
H.

P. v. D. BURG.

.1. KLEBER GZN.
Herfstplaatjes gevraagd.

Wie helpt ondergeleekende, tegen vergoeding van port
aan plaatjes voor hel Herfstalbum van Verkade?
Leiden, Zoeterwoudsche Singel.
G. M. MULDER.
Aangeboden.

Wegens overcompleet Het intieme leven der Vogels, door
Jac. P. Thijsse, met 50 foto's van Tepe, in ruil tegen een
ander ornilhologisch werk.
Wageningen,

A. B. WIGMAN.
Correspondentie.

D. S. Valisneria spiralis is een van de belangwekkendste
en van de mooiste planten voor een aquarium. In April zal
Jager, Ie Oosterparkslraal, Amsterdam, ze wel weer hebben,
en ook Sciarone in Den Haag. Van de prijs kan ik u niets
zeggen; me dunkt 20 A 25 cl. per plantje. Er ontbreekt in
ons land nog altijd een groote winkel van levende nalinalion.
H.
A. v. L. Een beste bodembedekking voor aquaria waarin
ge sterken plantengroei verlangt is: een laagje klei op den
bodem, daarop een deeg van klei, zand en veen gemengd,
daarover een flinke laag zand (1 dM.) Plant in hel zand,
de wortels zoeken de goede diepte wel op.
H.
/. TV. K. te Klundertf Uw Hyacinth is er een, die uit een
bijzonder goede en sterke bol komt; dan schieten er dikwijls
twee, soms vijf hleemslcngels op.
11.

