
408 DE LEVENDE NATUUR. 

Het Zijenveen nu is een voorbeeld van zulk een cirkelvormige inzinking, van ongeveer 
21/Si K-.M. middellijn. Eenmaal kabbelde hier in zijn plaats het water van een klein meer, dat 
evenals de «zeeën* in de omgeving van Hopsten allerwaarschijnlijkst door inzinking ontstaan 
is. Aan de randen van het ondiepe water groeiden mossen, zeggen, riet, paardenstaarlen en 
andere oeverplanten, en drongen langzamerhand naar het midden op. Des zomers was het 
meer met riet en lischdodden bedekt, (evenals men dat mooi zien kan bij verschillende plassen 
in het Voltherbrook), welker stengels het waterhoentje lot een wieg voor zijn kroost lezamen-
boog. De eene plant na de andere zonk na het einde van de groeiperiode naar den bodem van 
den grooten plas, en langzamerhand vulde zich de ondiepe kom geheel: zij verlandde. 

Hoezeer de grondverzwakking aan den voet van den Isterberg onze voorouders ook moge 
ontsteld hebben, de bewoners van de aangrenzende buurtschappen kunnen hel lol voor deze 
gebeurtenis slechts dankbaar zijn, want in hun haarden verbranden zij dienlengevolge in den 
tegenwoordigen tijd millioenen plantenlichamon, die de zonnewarmte hier gedurende eeuwen 
vermocht op te stapelen. 

Denekamp. W. H. D. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
19 Juli 1913 in de „Koedood". — Van verre zagen we op een hekje in het bouwland een 

tamelijk grooten vogel zitten, terwijl kleine vogeltjes om hel dier heenvlogen. Voorzichtig 
naderend zagen we met onze kijkers heel duidelijk, dat de groote vogel niets anders kon zijn 
dan een koekoek, die door twee winlerkoninkjes gevoerd werd. Ze kwamen beide telkens 
met iels aan en in hun haast om hun pleegkind spoedig te helpen, gingen ze hom vaak 
boven op den rug zitten. We trachtten nog te naderen, om den aard van het voedsel te zien 
maar dat mislukte; de vogels vlogen het land in en we konden niet zien waar ze bleven. 
Na eenigen tijd zaten ze weer op een hekje, doch dichterbij komen was ons niet mogelijk 

BOER. 

Notenkrakers. — 4 December werd bij Veenendaal (Gelderland) deze vogel ook waargenomen 
en geschoten welke ik ter reparatie ontving. 

Hilversum. S. H. J. SZN. 

Zeearend. — Op het landgoed »Eikenstein« ondor de Bilt werd door den jachtopziener 
E. Polman in het laatst van Nov. een zeearend geschoten welke een vlucht had van 220 cm. 

Hilversum. S. H. J. Szn. 

Een beleefd verzoek. — Wie kan ondergeteekende legen eenige vergoeding helpen aan 
een of meer exemplaren van den Notenkraker en Pestvogel, dood maar in goede conditie, om 
voor zijn verzameling opgezet te worden (geen opgezette exemplaren worden verlangd;. 

Voorafgaand bericht zal worden vergoed. 
Hilversum. S. H, JAKMA SZN. 

Gele Kooldistel. — Van de Gele Kooldislel schreef ik in Ons Krijtland, dal deze mooie 
plant alleen aan de Sylerbeek en vlak op de grens aan de Geul voorkomt. Uit een mede-
deeling van den heer J. J. Dormans te Nuth, opgenomen in het Maandblad van het Natuur-
Historisch Genootschap in Zuid-Limburg. blijkt, dat de plant ook voorkomt aan het Molenbeekje 
bij Voerendaal en aan de grens bij Vaals. H. 

A A N G E B O D E N : 
Te koop aangeboden de volksuitgave van Brehm ))Het leven der Dierena in afl. 3 deelen 

geheel compleet voor 4 gulden, 
Hilversum. S. H. JAKMA SZN. 


