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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Vogelavond. — Op 1 Novemlier aanstaande wordt in viArlis« weer een Vogelavond gehouden,
met voordrachten, lichtbeelden en voorwerpen; nu ter gelegenheid van de stichting van
een Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging »Vogelbescherming«. Sprekers zijn Professor
Swaan en de Heer De Beaufort. De toegang is vrij. Kaarten zijn le bekomen bij den voorl.
secretaris, den Heer Vleeschhouwer, van Osladestraat 486i.
Bijenvrienden-Societelt „Amsterdam". — Alhier is opgericht een Socicleil van bijenvrienden,
ten doel hebbende het verspreiden van kennis der bijenteell. Zij wil trachten dit doel te
bereiken, door zoo mogelijk nog vóór het komende seizoen een si uk grond van voldoende
grootte in huur te bekomen, waarop het hare leden mogelijk zal worden gemaakt, zelf de
bijenteell le drijven door hel plaatsen van kasten. Er is veel lielangstelling voor deze mooie
liefhebberij. Alleen de groote moeilijkheid in zake het plaatsen der kasten in een stad als
Amsterdam heeft deze belangstelling verhinderd tol uiting te komen. Velen te zamen kunnen
echter veel doen. Indien allen, die iets er voor voelen, zich nu eens als lid wilden opgeven,
dan twijfelden wij niet, of de plannen der vereeniging zouden een even schitterend succes
hebben als bijy. »Hofwijck« en ))Tuiuwijck«. Zij die dit wenschen kunnen zich opgeven bij den
secretaris, den Heer G. Roelofsen Jr., Ceintuurbaan 324 alhier.
Gaarne beveel ik het bovenstaande in do aandacht van onze Amslerdamsche Natuurvrienden aan; als het plan uitvoerbaar blijkt, zal menigeen er genoegen en leering bij vinden.
E. Hs.
Vogels en vlinders. — In de laatste jaren komt vooral in de Engelsche tijdschriften nog
al eens de kwestie ter sprake, of de vogels vlinders eten. Nu zien wij in den broedtijd
dikwijls genoeg vinken en musschen rondvliegen met bekken vol van groene bladrollertjes.
Dal groote vlinders worden gesnapt, ziet men echter niet zoo heel dikwijls. In Augustus
van dil jaar zag ik een grauwe vliegenvanger slooten op een geelbanduil, een nog al
omvangrijk hapje. Hij bracht den vlinder wel ten val, maar raapte het dier niel van den
grond. De uil bleef een poosje rondtollen en kroop toen weg onder een klit. Ook heb ik een
tapuil en een klauwier lieide met succes de kleine parelmoervlinder zien aanvallen, ook
stootend van hun zitplaats. Alles met alles krijg ik ook den indruk, dat de vogels niet zoo
heel veel vlinders vangen.
JAG. P. T H .
Grassoorten. — Hierbij zend ik u een exemplaar van een .Turione montana met dubliel
bloemhoofdje, gevonden aan de Sandenburgerlaan bij Doorn. Misschien is dal vermelding
waard, als ook de vondst van twee variëteiten van grassoorten door mij gevonden. De beide
variëteiten wórden in Hegi's »Illustr. Flora für W. Europao wel vernield, 't Waren Cynosurus
cmstottu riinpam bij Scholen gevonden en Daetylus gkmtêrata viviparadoov mij onlangs gevonden.
Haarlem.

LEONARU A. SPRINGER.

Vergroeiing van Witte Klaver. — Hierbij zend ik u een vergroeiing van Wille Klaver.
Ik vond ze begin Juli aan de Zeeburgeidijk, alhier, en er stonden er tamelijk veel. Kunl u
mij ook berichten, of dil een meer of minder gewone afwijking is?
Amsterdam.

W. JONKER.

Do vorming van twee bloemhoofdjes boven elkaar komt bij Wille Klaver nogal eens
voor, maar toch niet zooveel als dubliele schennen bij Scherm bloemen; lel maar eens op, of
ge die ook niel vindU
H. W. H.

AANGEBODEN:
Verkade's Albuins: Lenle, Zomer, Herfst, Winter, Blonde Duinen en Bonte Wei A ƒ 2.— per
si uk. Ge'heele serie ƒ 10.—. Vracht voor koopers. Adres: .1. M. van Breen, Boezemsingel 27, Bolterd.
Buim 150 sinks mooi opgezellc vogels (inlandsehe) in twee kasten, ongeveer 300 eieren
en eenige nesten benevens 1200 binnen- en buitenlandsche vlinders in doezen. Inlichtingen
te bekomen bij F. K. Baron van Dedem, Heino, Overijssel.

GEVRAAGD:
Ter overname een in goeden staal verkeerend exemplaar van «Onze Vlinders* van Ter Haar.
Aanbieding en prijsopgave hij J. Diet, Kruislaan 7, Watergraafsmeer.

