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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Bonte specht? Zondag 25 Dec. j.l. maakte ik 's morgens een wandeling door het Vondelpark. 

Dicht bij den uitgang van de Knnnastraat aan den linkerkant van den hoofdweg zag ik in 
een boschjc een vogel legen een boom opklauteivn telkens hield hij stil om dan op spechten-
manier met den snavel duidelijk hoorbaar legen den stam te kloppen. 

De vogel die ongeveer zoo groot was als een duif, had zwart, wit en ook rood in de veeren. 
Voor zoover ik het precies kou zien was er wit om de oogen en wil aan de kanten van 

de zwarte staart waarvan de pennen heel puntig toeliepen; ook waren er dwarshanden van 
wit in de vleugels. 

Kan het een bonte specht geweest /.ijn'? Ik dacht dal die nog al zeldzaam was en in ieder 
geval niet in 'I Vondelpark voorkwam. M. v. UIEMSDI.IK. 

Ongetwijfeld een bonte specht. Die komt elk jaar in het Vondelpark. H. 

Een boomklevers-invasie? — Sedert midden November zijn hier in de buurt (Wageningen 
en omstreken) verbazend veel boomklevers verschenen. In mijn tuin zijn geregeld een drietal 
exemplaren, en ook in de naburige tuintjes zie ik ze telkens. Overal, ook midden in de stad, 
bemerkt men thans den vroolijken boschvogel. In een tuin vlakbij de stad, werden zelfs een 
geheelen dag tien voorwerpen tegelijk gezien. De dieren zijn opvallend tam; ik weet ver
schillende plaatsen, waar ze geregeld op den voerbak komen. Op het door mij gestrooide voer 
zag ik er niet zelden twee, zelfs een enkele maal drie Iegelijk. Meezen worden er niet op 
geduld. St. Nicolaas-morgen zal een klever nota bene boven op hel postkantoor, dal midden 
in de stad staat, en daarna zat er een in onzen tuin een telefoonpotje te bewerken! In tie 
omstreken (Bennekom, Renkum, Oosterbeek en de Grebbe) zijn er ook veel meer dan anders. 
Weet iemand waaraan doze eruptie van een anders zoo schuwen en teruggetrokken vogel is 
toe te schrijven, en is het elders in ons land ook al geconstateerd? 't Is wol de moeite waard 
er eens op te lellen. 

Wageningen'. A. B. WIGMAN. 

N.B. Wellicht is 't zoo iels als 'l vorige jaar de kruisbekkentrek in Engeland. 

Springzaad. .Mag ik u even mededeelen, dat ik 4 Augustus j.l. springzaad-planten 
gevonden heb te Willemsdorp, in de uiterwaarden van de Kil onder laag wilgenhout. Er 
stonden nogal verscheidene groepen bijeen. Ik kom er toe om n dit Ie schrijven, daar ik onlangs 
n w opstel daarover in «Met Kijker en BUSK las, waarin u zegt, dat deze planten schaars worden, 

Dordreeht. TOUWEN. 

Kikker en Mieren. Ken klein kikkertje was verdwaald geraakt in een mierenest. Hel werd 
aangevallen door een paar mieren. Ken zat er op zijn oog, dat hij rijkelijk met mierenznur 
bevochtigde, zoodal het zijn oogen spoedig sloot. Door de stoek van een paar andere mieren, 
werd hel spoedig verlamd en stierf. 

Breda. T. W. L. SCHEUTKMA. 

Spartina. In de aflevering van 15 Aug. der D. L. N. zegt n op blz. 152 sprekende 
over Spartina stricta (Slikkengras), «het is een tref, het te vinden; op vele plaatsen zelfs 
niet zonder gevaar.» 

't Zal u waarschijnlijk belang in boezemen Ie vernemen, dal ik de plant aan 't Veersche 
gal flp de Noord-Be vela ndsche sporen, slikken herhaaldelijk bij duizenden exemplaren heb 
aangetroffen, ook deze zomer weer. Tot dicht aan de dijken kan men dit gras in 't begin 
van Augustus in volle bloei zien groeien. 

Winschoten. W. W. ScHtppEn. 

Mecanopsis. F. K. — Deze mooie papaver is al verleden jaar door Dr. Aalberlsberg in het 
llaagsche Bosch gevonden. Deze vondst is een bewijs dal hij stand houdt. II. 

Flora van Bussum. — Tusschen Naarden en Valkeveen en tusschen Russum en Hilversum 
vond ik verwilderd, Polygonium cuspidatnm. Op een afvalplaals Salvia verticillata, Slachys 
annuiis, fialeopsis Ladannm. Dicht bij mijn huis verleden jaar en nu weer in menigte, in een 
aardappelveld, Galinsoga parviflora. Dij de watertoren van Bussum in menigte Lalhyrus silvestris. 

1. F. KNAKE. 


