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Verbetering. — Hel onderschrift onder de illustratie op blz. 423, afl. 21, moet luiden: «Zwarte
Mees« en niet «Koolmees«.
R.
De door mij bedoelde Schelmsche weg ligt niet Ie Oosterbeek, maar te Velp, in het verlengde der «Daalhnizer weg».
Dordrecht.
L. TOUWEN.
De boomkleverinvasie. — Alle berichten in de L. N. over «de hoomkleverinvasie« hebben
we met belangstelling gelezen. Uit de duinstreek zijn, zooals de. heer Wigman in de aflevering
van 15 Maart schrijft, nog haast, geenc waarnemingen meegedeeld. Wij, die in Haarlem ongeveer midden in den Hout wonen en vrij geregeld tusschen Vogelenzang en Velzen tochten
maken, hebben juist niets opgemerkt, dat wees op een grooter aantal boomklevers in vergelijk
mei vorige jaren. Misschien in verband met de weinige vorst zijn er dezen winter nog géén
boomklevers op 'l voederbakje gekomen, terwijl ze de voorgaande winters geregeld kwamen.
Overal waar hoog geboomte is, dns in eiken- of benkenbosschen hooren we al jaren achtereen
hun luidklinkende rythmische roep schallen; nil in 't geheel niet opvallender of meer dan
gewoonlijk. Meermalen eu ook vroeger hebben we troepjes van vier of vijf opgemerkt, die samen
al maar langs de stammen glijdend en luid fluitend voortreisden, en op de manier van moezen
ach lm- elkaar aan van boom lot boom vlogen.
Dr. P. d. Buekers zag van den winter voor 't eerst een grootere troep, van wol 7 of 8
stuks; zéér tot zijne verbazing, want hij meende dat 't meer eenzelvige, niet in troepen levende
vogels waren. Dus dat zou voor eene vermeerdering van 't aantal spreken. Maar wat de omstreken van Haarlem tenminste betreft, zouden wij willen zeggen, dat we hier altijd veel
boomklevers hebben en dat er van 't jaar niet meer dan anders zijn.
Ook in den Amsterdamschen Hortus zagen we ze meermalen.
Is deze geheele invasie niet een beetje gewild? Wij meenen zoo: zijn die talrijke opgaven
van hier eens een exemplaar op eon voederbakje eu van daar eens een paartje langs
de stadsgrachten wel voldoende om tot eene groote bloomkleversinvasie te besluiten? Zijn
die vele ingestuurde waarnemingen niet 't directe (gelukkige! 1) gevolg van de propaganda
voor vogelbescherming, kortom heeft 't geheele tegenwoordige streven, liefde tot de natuur
op te wekken er geen schuld(?) aan, dat de menschen nu al reeds meer gaan waarnemen,
zelfs zoo goed al hun oogen en ooren buiten hebben ieeren gebruiken, dat ze een boomkléverspaartje ontdekken temidden van "t geroezemoes en 't lawaai van oen stadsplein?
't Zou ons niets verwonderen, dat wanneer we morgen onder de titel «(Troote Zeldzaamheid* in de L. N. een berichtje zetten over de bloei van een iep in onzen tuin, dat dan
duizenden hierop opmerkzaam gemaakt, zich haasten om ons mededoeling te doen van een
zelfde interessant geval.
't Is met veel dingen zoo, maar vooral met 't waarnemen in de natuur: pas als iemand
u er opmerkzaam op heeft gemaakt, ziet ge 't. Misschien is dit ook wel 't gaval met de boomklevers.
Haarlem.
J. on \V.
Naar aanleiding van de vraag van den Heer A. B, Wigman te Wageningen kan ik u nog
het volgende mededeelen: Ie. dal reeds eenige achtereenvolgende jaren door mij in de plantsoenen alhier boomklevers werden waargenomen voornamelijk in den. omtrek van het z.g.
Lepelenburg. 2e dal ik op 12 Februari j.1. op den buitenplaats «Welgelegens, ook hier nabij
hel Merwedekauaal twee exemplaren opmerkte.
Utrecht.

Ann. SOORIPS.

Naar aanleiding van hel boamkleversbericht iu de jongste aflevering van 1). L. N. kunnen
wij u 't volgende mededeelen: Verleden jaar einde Maart waren er in 't Haarlemmerhout
verscheidene boomklevers. In een van de groote boomen der Spanjaardslaan was een boomkleversnest op ± 4 M. hoogte, met een paartje van de vogels er bij.
Amsterdam.

S, PINKHOF.

Spelt en Vogels. — Tot mijn niet geringe verbazing las ik in D. L. N. van 1 Oct. '10,
dat eon maaier in Limburg vertelde, dat vogels niet bij Spelt gingen. Ik deed heel andere
ervaringen op en wel deze: Toen ik nog jong, om en bij de 20 was, ik ben nu in mijn 70ste,
verbouwden wij in Drente hij Meppel Spette: een ruim beschot was ons deel; hel tweedejaar
echter kregen wij er zoo het scheen een vlucht mnsschen op, en toen bleef er niet zoo veel van
over als we er in gezaaid hadden. Het was Spelt zouder baard, die wel veel op tarwe leek,
ook al net als in Limburg. De smaak van hel meel was best, hoewel heel andeis dan van tarwe.
DnsKiiui.

J. STAGGEU.

