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Wie heeft geli;k? 
Ik zal maar dadelijk zeggen waar 't op staal. Do auteur 

van 't »Vogeljaar« vertelt iets van de Braamsluiper, watop 
de Grasmus van toepassing is en omgekeerd. I)it volgens 
andere schrijvers en mijn eigen ervaringen. 

Op bl. 122 en 123 zegt Thijsse: 
»De Braamsluiper roept boel duidelijk: hê, ohê,rètètètètè.n 

Dit nu is de zang van do grasmus, of liever de schotterroep, 
want z'n eigenlike lied is langer, een variatie echter op dit 
zelfde thema. 

De braamsluiper bob ik het voorjaar lot nu (midden Junie) 
toe in m'n tuin gehad en vliegende van boom tot boom, 
zingt hij heel lijn op hogen toon: lie-üe-lie-lie-lie-lie. Het. 
nijdige hè, ohè, rètètètè heb ik hem nooit hooreu roepen. 
Wel doet dat de grasmus, die honderd pas van ons huis 
aan den kant der weide in braamstruiken nestelt, doch 
nooit in onzen tuin komt. 

Men leze ook wat »Schuster« er in zijn »Vogelliaiidbucli« 
van zegt, en Huekers, bl. 27 o v. 

Op bl. h2w2 van 'l «Vogeljaar» noemt Thijsse hel lied van 
de grasmus: Kort op bl. 12;{ heelt dezelfde vogel een 
«tamelijk langa liedje. Th. is er zeker moe in de war. 

Ik heb er met andere vogelkenners over gesproken en 
volgens hun is Th. hier minstens erg onnauwkeurig, zo niet 
op 'n dwaalweg. 

Graag hadden wij van bevoegde zijde hierover een korte 
opheldering. 

B. 

De Meerkol ook eens nuttig? 

Tien Junie bracht men mij oen mannetje dezer struik
rovers. Hel dier had weinig van het schot geleden, waarom 
ik hel wilde opzetten. 

Na het afpellen der huid, zag ik in don krop 9 groene 
spanrupsen en een 17 tal bruine poppon. 

B. 

Vreemde Ganzebloem. 

Bijgaande vervorming ontving ik van don beer Joman te 
W. Alle witte straalbloemen op een na waren tot hooge 
buisbloemen geworden, op de manier als bij Korenbloem, 
stonden ze in 't rond. In werkelijkheid waren er nog enkele 
buisjes meer dan ik geteekend hob. II. 

Grutto. 
Hiermede bericht ik dat door mij een Ornttologsols gevonden 

is uit 5 eieren bestaande, waarvan er één vuilwit van 
kleur is, hetwelk na eenige dagen geheel is uitgekomen. 
De vindplaats was op do Venendaalsche heide bij Wagoninaon. 
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Een Streepzaad met buisbloemen. 
Onderstaand liguurtje is een getrouwe afbeelding op 2/5 

van de grootte van een stukje uit den top van een bloeiende 
Crepis biennis. Alle bloemen van de geheolo plant droegen 
niet stralende, rechtopstaande bloempjes, waarvan het »lint« 

of geheel öf gedeeltelijk 6f alleen aan den top was dicht
gegroeid tot een buisje. Bij sommige buisjes slaken de 
meeldraadkokor en de stempel op zij uit door een gaatje 
in do bloem, bij de meeste boven uit deepening. De bodem 
was pas ontgonnen zandige hei, zeer sterk met kalk gemest. 

H. 

Woestelingen onder kauwen en pimpeltjes. 
Eenigen lijd geleden woonde ik te Utrecht. Aan het eind 

van onzen grooten tuin stond een italiaansche populier, die 
van lijd tot tijd de verzamelplaats was van kauwen. Eens 
hoorde ik een gekrakeel van belang en zag daarop twee 
kauwen vechtend naar beneden rollen. Ik er heen! Toen 
ik bij hen was, hadden ze mekaar nog bij de nek- en hals-
veeren te pakken, waarschijnlijk wel uit minnenijd. Maar 
juist op het oogenblik, dat ik hon wilde oprapen, lieten 
ze los en vlogen weg. 

Korten tijd daarna was ik getuige van een vechtpartij 
tusschen twee pimpeltjes. Wandelend op den Boulevard, 
zag ik een paar vogeltjes uiteen iep vechtend naar beneden 
rollen; niettegenstaande ze in een plas water vielen, ver
oorzaakt door het schrobben van de kleine steentjes door 
een paar dienstboden op den hoek der Rietgrachtstraat, 
hield do worsteling aan. Neen, nog sterker! Ken voorbij
ganger raapte hen op, scheidde ze en hield ze toen in de 
handen. De man vroeg me, toen ik ze als pimpeltjes hor-
kende, of ik geen kooitje had. »Neeii,<i zei ik, «ik houd 
geen vogels in kooien, maar laat ze maar los, je zult zien, 
dat ze niets mankeereiw. Na eenige aarzeling deed hij 
het; en, jawel, het eene pimpeltje vloog zonder een woord 
te zeggen weg; het andere daarentegen onder het uiten 
van klanken, die als een zegekreet in de ooren klonken! 

Arnhem. A. G. OUDEMANS. 

Beleefd verzoek. 
Wie kan mij helpen aan oen losse All. 12 van de Jrg. 

1899/1900 van D. L, N. 't Is voor de Bibliotheek van de 
liijkstelegraal' te Amsterdam. De uitgever en de redacteurs 
hebben er geen meer. G. A. BROUWER. BUbUolhecaris. 


