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Pestvogels. — In mijn tuin verschijnen de pestvogels haast alle dagen in den voormiddag. 
Ze eten de rozenboltels (hondsroos en eglanlier) in hun geheel, wat ik ook door kramsvogels 
heb zien doen. De groenvinken peuteren de rozebotlels altijd stuk. Ongetwijfeld dragen de 
pestvogels thans veel bij tot de verspreiding van de rozen. JAC. P. TH. 

Misschien stelt u er belang in te weten, dat er heden (16 Jan.) veel pestvogels te Harderwijk zijn. 
Dinsdag zalen er 24 stuks in den Meidoorn voor in de stad. Hiervan werden er 7 gevangen. 
Van morgen en gisteren zaten er weer 6. In den omtrek worden er veel gevangen en tegen 
/ 1 . — a / 1.25 verkocht. De vangers maken in het ijs een klein gaatje en leggen daar lijm-
slokjes omheen; de vogels hebben dorst en laten zich pakken. 

Harderwijk. H. E. KUYLMAN. 

Heden (12 Jan.) zag ik in de tuin^ behoorende hij het gymnasium en de H. B. S., vier 
pestvogels. Tusschenbeide smulden ze eens van de bessen, die aan een Geldersche roos zitten. 

Winschoten. W. W. SCHIPPER. 

Hierbij deel ik u mede, dal ik heden-middag (10 Jan.) 5 pestvogels bij mij in don tuin 
heb waargenomen. Zij pikten aan de rozenboltels. Na ± 10 minuten vlogen zij gezamenlijk 
weg, waarbij 't geel van hun staarluiteinden sterk opviel. Daarna heb ik ze niet meer gezien. 
Daar de pestvogel een zeldzame wintergast in ons land is, leek 'l mij wel de moeite waard 
dit even te melden. 

Wageningen. H. C. VAN LEYDEN. 

Wij verzoeken dringend, ons nog meer pestvogel berichten toe te zenden. RED. 

Verbetering. — Zeer tol onzen spijt komt er in ons Paddenstoelenboekje een onjuistheid 
voor, die wij gaarne in De Levende Natuur verbeterd zagen. 

Op blz. 329 vermelden wij nl., dat. Dr. M. GresholT het initiatief nam tol de oprichting 
der Ned. Myc. Ver. Dr. H. J. Calkoen was zoo vriendelijk ons in te lichten, dal niet Dr. Greshoff, 
maar de heer Joh. Buys te Heemstede, dat initiatief genomen heeft. 

CATH. COOL en II. A. A. v. D. LEK. 

Overwintering van Kluiten In Zeeland. — Zooals bekend is, is de Kluit (Recurvirostra 
avossetta L.) bij ons een trekvogel, die in September of begin October vertrekt om in Maart 
of April terug Ie komen. 

In de afgeloopen maanden beeft hij echter overwinterd in Zeeland. Ik nam ze waar op 
4 November, 21 November, 19 December 1913 en op 6 Januari en 11 Januari 1914 (de laatste 
waarneming gedurende de vorstperiode) bij den spoorwegdam door het Sloe, telkens in enkele 
troepen van ± 50 exemplaren zoodat er geregeld 100-150 stuks waren. 

Hij verschillende Anleurs heb ik nageslagen of ẑ j iels van het overwinteren van deze 
vogels vermelden, maar kon daaromtrent alleen vinden in de «Avifauna Neerlandica» van 
Baron Snouckaert van Schauburg, dat een exemplaar op 20 November 1865 bij Middelburg 
gescholen werd. Dij hun broedterrein te Hoek van Holland nam ik ze 's winters nooit waar. 
Daar 't overwinteren van kluiten dus niet allo jaren wordt waargenomen (let men deze 
gemakkelijk te herkennen vogels zoo weinig op, of is het werkelijk een niel allo jaren voor
komend verschijnsel) verzoek ik hierbij allen, die winlerwaarnemingen van kluiten in Neder
land gedaan hebten of die hieromtrent iets gelezen hebben, mij dit zoo spoedig mogelijk te 
willen melden. 

Ik hoop vele berichten (vooral van de andere Zceuwsche eilanden eu de Wadden
eilanden) te ontvangen, daar mijn doel is later een nilvoeriger mededeeling te plaatsen, met 
behulp van deze gegevens, in A/'(<m hel orgaan der Nederlandscbe Ornilliologische vereeniging. 

Het herkennen kun geen moei lij kheilen opleveren, de dunne opwaarts gebogen snavel 
van deze wil-zwarle vogels is genoeg bekend. 

Middelburg, Koepoortstraal 28. G. S. VAN OORDT. 

AANGEBODEN: 
Buiten, jaarg. 1911, in 52 afl., f 2; Ome Tuinen, jaarg. 1912, in 5 afl., f 1.50; Aus der 

Heimat, jaarg. 1912, in 0 afl., / '0.30; idem, jaarg. 1913, in 6 afl., ƒ 0.60; lm Spinnenland, 
door R. A. Ellis, / 0.60; Einfiihrung in die Europüische MeeresmoUusken, door Otto Büchner, 
ƒ 1.20; Handleiding voor het snoeien, door Budde, /"O.SO; Wat iedereen van de electricileit 
welen moet, door Dr. Baliringer, ƒ 0.40. Vracht voor keepers. Adres: Mej. G.J. Kerbert te Velsen. 


