
360 DE LEVENDE NATUUR. 

Notenkrakers. — De notenkrakers, die ons bezoeken, behooren bijna uitsluitend lot hel 
dunsnavelige ras, dat in Siberië broedt en ze hebben this zeker nog niel veel omgang met 
menschen gehad. Toch zijn de Europcesche notenkrakers, de diksnavels, dit" om de Oostzee 
broeden, in den Harz, Benemen, de Karpathen en de Alpen ook tamelijk vertrouwelijk, wal 
ook geheel in den aard der kraaivogels ligt. Vlaamsche gaaien zijn van nature ook in 't 
geheel niel schuw. 

't Is wel een groote merkwaardigheid, dat die Siberische dunsnavels dwars door het 
gebied van de diksnavels heen trekken zonder dat de laatste zich bij hen aansluiten. Zoover 
ik weet is er tol nu toe slechts eenmaal een diksnavel in ons land waargenomen. 

JAC. P. TH. 

— Gisteren heb ik, in het Baarnsche Bosch, twee notenkrakers herkend, dank zij uw 
duidelijk signalement, lleelemaal met langwerpige grijze vlekjes, behalve de achterrand der 
vleugels, die geheel zwart was. Zij pikten en rommelden tusschen tie dennennaalden en 
schenen nog al wat te vinden. Grootte tusschen spreeuw en kraai. Zij waren niets schuw, 
een huppelde zelfs naar mij toe, scheen in mij eenen dierenvriend Ie herkennen. Eerst zag 
ik den eenen en een eindje verder den tweeden, ook dicht bij mij, maar toch kon ik den 
eersten op eenigen afstand herkennen aan zijn eigenaardig manuaal of liever BbekkenaaU. 

Utrecht. Dr. J. LOBIE. 

— In aansluiting met de reeds vermelde berichten over het waarnemen van notenkrakers 
kan ik mededeelen, dal er ook in de omgeving vam mijn woonplaats dit najaar zeldzaam 
veel gezien zijn. 

Winschoten. W. W. S. 

— In de omstreken van Breda houden zich tegenwoordig ook notenkrakers op, vooral in 
't Ulvenhoulsche bosch, waar er enkele dagen geleden ook een gescholen is. 'k l leb het 
beestje gezien, maar ach wal was het mager! Velen hadden nog nimmer zoo'n vogel gezien. 
Hoe komt het toch dat die vogels zoo mak zijn, zouden ze uil streken komen waar weinig 
menschen wonen die hun sloren? 

Breda. J. G. DE WITT HAMER, 

Omtrent de notenkrakers kan ik mededeelen, dat er meerdere hier gezien en natuurlijk 
ook weer geschoten zijn, 

Denekamp. J. B. BERNINK. 

Pestvogels. — Heden-avond bracht men mij vijf Pestvogels bij Ootmarsum, in lijster-
strikken gevangen. De man, die ook kooiker is, had veel vogels onder de oogen gehad, doch 
deze had hij nooit gezien. Sedert 1904 zijn ze bier niel geweest. 

DeneUamp. . .1. B. ItKRNlNK. 

Wintergasten. Zooals u zeker bekend is. zijn er tilt jaar veel notenkrakers. Beden-
middag ontving ik van iemand een peslvogel (tlood en vermoedelijk in een lijslcrstrik 
gevangen). Daar ik deze vangst als een der eerste beschouw, meende ik de lezers er atlent 
op te moeten maken, dal deze fraaie vogels hier weer gearriveerd zijn, 

Groningen. < 11, UTSKEMA. 

Herfstbloel. — 28 October heb ik op den weg naar Bunnik in tie sloot een bloeiende gele 
lisch gesneden mei drie knoppen, precies als in Juni. 

Vircchi. E, SLIJPER. 

Deutsche Lehrervereln für Naturkunde. — De leden ontvangen voor dit jaar: lo. het lijd-
schrift Au» der Heimat, in (i alleveringen; 2o. hel 4e deel van IHv lüifer Denttehlanda dttor 
K, Ueiller, geliondcn, 23G blz. tekst met. 24 gekleurde platen (reeds verschenen en aan alle 
rechthebbenden toegezonden); 3o. Einführung in die enroiiaixclie Meeresniollnshrti-luiuno 
(de Weekdieren der Europeescbe zeeën) door Dr. O. Buchner, 166 bl/„ tcksi met 125 figuren 
en 20 platen (verschijnl binnenkorl, in elk geval nog in 1913). Buitendien ontvangen zij, die 
zich in 1913 als lid opgeven, nog als extra-gift; hel Ie deel van Die Sehmetterlinge Deutsch
lands door Prof. Dr. K. Eckstein, 120 blz. tekst met l(i gekleurde platen. 

De jaarlijksche conlribiitie bedraagt ƒ 1,90 bij vooruitbetaling. Geen verdere kosten boe-
genaamd. Men kan geen lid worden door bemiddeling van den Boekhandel, Aantal leden in 
Nederland thans 375. Aanmelding, onder toezending van de conlribiitie, bij ondergeteekende. 

J. KOORNNEEF, 
I e Gonst. Huygenstr. 07, Amsterdam. 


