
48 DE LEVENDE NATUUR. 

Vogelvangers manieren. — Ik weet niet hoe 't met de aanslaande verbeterde vogelwet zal 
zijn maar toch voor zoover ik weet, mag er nog steeds met vogelnelten gevangen worden. 

Nu wilde ik alleen hier de aandacht op vestigen en wel, dat bij het vangen de zooge
naamde roervogels gebruikt worden. Hadden deze, zooals misschien in soinmige streken 
gewoonte is, een broekje aan, dan was dit niet zoo wreed, als de haudelwüze, die ik U hier 
wil vermelden, en die U misschien niet bekend is. 

In vele streken van ons land is het n.1. gewoonte om de vogels (moeslal wijfjes) welke 
voor roervogels moeten dienen, den staartpen ongeveer één c.M. dieper in 't lichaam te 
drukken, den pen dan bij het lichaam af, om te knikken, zoodat daardoor het draagtepuut 
van den vogel zich verplaatst en men bij het optrekken aan 't touw, waaraan ze nu met de 
staart vastgebonden worden, geens kans heeft deze uit te rukken. Vliegen er veel vogels en 
heeft men dikwijls te roeren, dan behoeft men niet te vragen, of de vogels lijden en deze 
zijn dan ook, meestal binnen i uur dood of zoo afgemat, dat ze niel moer vliegen kunnen. 

In ander geval worden zij bij het opnemen der nelten mede naar huis genomen en den 
volgenden dag weder gebruikt. Een verzwering volgt en het lijden der dieren is verschrikke
lijk. Hel bovenstaand feit heb ik dikwijls gezien en wordt nog steeds toegepast. Indien hierin 
misschien niet is voorzien bij de nieuwe wel, zou het mogelijk zijn, dit. onder de aandacht 
te brengen van hen, die hierin misschien nog wijziging kunnen brengen. 

Utrecht. H. E. KUYLMAN. 

Goudvinken. — Eiken winter zie ik hier troepen goudvinken, doch 's zomers zijn ze slechts 
sporadisch, zijn dat trekvogels, of weten ze zich zoo goed te verbergen. 

De nesten die ik hier van hen vond, zijn gaaiënneslen in 'l klein (dit laatste voor een 
oud dispuut in de Levende Natuur). 

Fantaisle? — Iemand vroeg me vóór enkele dagen of ik een vogel kende ter grootte van 
een kauw, gele horst, roode nekveeren, rand der veugels blauw, bek geel. Hij had hem op 
bet ijs gezien, doch kon hem niet naderen, daar het dier erg schuw was. W. BECHTOLD. 

Een onnauwkeurig bekeken groene specht? T. 

Kneu. — Op 6 Januari hoorde ik een kneu zingen. Zouden die ook het trekken afschaffen?, 
of is dat ook tengevolge van het zachte weer. Dien dag zongen winlerkoning, baslerdnachlegaal 
en merel dat het een lust was. W. BECHTOLD. 

Kneutjes zijn den geheelen winter in ons land aan te treffen, maar vooral langs den zee
kant. Zang op G Januari is zeker vroeg. T. 

Versohe champignons: — Om te voldoen aan de vele aanvragen, die mij naar aanleiding 
van mijn stuk en de daarin voorkomende photo op blz. 541 van de «Champignonkweekerij», 
gedaan z\jn, meld ik hierbij, dat de heer Jan M. Hulsken, Kerkstraat 18, te Arnhem, dagelijks 
aan de liefhebbers versche champignons kan leveren tegen 85 ets. het pond. Dat het een 
bijzonder smakelijke soort is, die de heer Hulsken kweekt, kan ik hierbij verzekeren. 

C A T H . COOL. 

GEVRAAGD: 
Wie kan m(j helpen aan zaad van do drie volgende kruisbloemen: Cardamino pratense, 

Pinksterbloom, Sisquibrium allaria, Look zonder look, Diplotóris (welriekende) of aan een 
adres waar ik deze en wellicht andere wilde planten zou kunnen krijgen? Adres: M. Tutein 
Nolthenius—Cordea, N. Plantage 60, Delft. 

Verkade's albumplaatjes: «Lentes 95—129—138, «Zomer», 46—93—99—1'26—141—-143in 
ruil voor 2 of 3 maal zooveol plaatjes uit andere albums, te kiezen uit groote sorteering 
overcomplete nummers. Adres: W. W. Kolvoort, Lochum. 

A A N G E B O D E N : 
Een bijenkast syst. Raad (zie D. L. N. IX, X, XI) geheel hout, dubtelwandig, sterk tevolkt, 

mol 30 uitgebouwde wasraten, koninginnerooster, enz. 
6e j.g. «de Practische Imker» en 2 j.g. «Maandblad voor bijenteelt». Alles in goeden staat. 

Opbrengst vorig jaar 35 K.G. honig + een flinke zwerm. Te zamen voor f 22. Nadere bij
zonderheden te bevragen bij J. K. Wijmans, Sweelinckpl. 68, Den Haag. 

«Buiten», 1911, in 52 afl., voor /^i.—. «De Levende Natuur», in afl., ITde jaargang, voor f 2.—. 
«Aus der Heimat», in 6 afl., voor f 0.C0. Reitter, Fauna Germanica, «Kflfer», deel I, 11 en III 
(gloednieuw), voor ƒ 4.50. Vracht voor koopera. Br. te, aan Mej. G. J. Kerbert, te Velzen. 


