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Pestvogels. — Reeds een paar dagen houden zich hier in den tuin drie pestvogels op en 
eten met voorliefde de vruchtjes van de bloedroode dwergmispel. 

Steeds zijn ze bij elkaar. 
Grootte, teekening en kleur komen goed overeen met de opgave in uw «Vogelboekje». 

't Plaatje in Dr. Galkoen's «Dierenatlas, de Vogels» is veel te rood; is dat misschien hun 
zomerpakje? Dezen morgen was 't kleine troepje reeds aangegroeid tot negen. Ook nu weer 
dezelfde eensgezindheid in het komen en gaan. Ze schijnen goeden schik te hebten, te oor-
deelen, naar hun lieflijk trillend geluid, dat ze vooral bij 't opvliegen laten hooren. 

Dongen. P. J. VENNISE. 

Hedenmiddag zagen we in onzen meidoornboom een 6—8 tal pestvogels. We herkenden 
ze aan het plaatje in Winleralbum en naar de beschrijving in dat album en in Brehm moeten 
hel pestvogels geweest zijn. 

Ik heb gelezen, dat dit jaar ook een nolenkrakerjaar was. 'k Ben benieuwd of 1914 ook 
een pestvogolwinter is. 

Veendam. H. J. Bossc.HER. 

Misschien is het wel goed, dat ik u even meld, dat ik vanmiddag (2 Jan.) in een roze-
struik op hel Prot. kerkhof te Rotterdam op een van mijne gewone bezoeken een pestvogel 
waarnam. Waarschijnlijk had hij (de sprekende kleuren wezen op een mannetje) van de bottels 
gesnoept, want vele waren er aangepikt. Het dier was weinig schuw en kon gemakkelijk en 
herhaald waargenomen worden. 

Rotterdam. K. 

Deze week werden bij mij bezorgd een Notenkraker en twee Pestvogels, alle drie uit 
Gaasterland. 

Sneeft. SEIGENS. 

In de Kerstweek verloonde zich een troep van ± 20 pestvogels in de Overveensche 
duinen en ze bezochten ook, in 't geheel niet schuw, de tuintjes van het villapark Kweek-
duin. Voor voedsel namen zo hulstbessen, zaden van het kardinaalshoedje en do tessen van 
de Geldersche roos. TH. 

De winter 1913/1914 mag werkelijk lellen onder de drukste pestvogel-seizoenen en 't is 
merkwaardig, dat dit drukke pestvogel-bezoek alweer samenvalt met het veelvuldig voor
komen van notenkrakers. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze uit dezelfde streek afkomstig eu wel 
uit Siberië. Be pestvogels broeden in het. geheele Noordpoolgebied, zoowel in de oude als in 
de nieuwe wereld. Zuidelijker dan 65° N. B. broedt hij zelden of nooit. In den winter ver
toonen zij zich buiten de grenzen van hun broedgebied en komen dan in de Oostzeepro-
vinciën van het Russischo rijk en zelfs in Oost-Pruisen geregeld voor. Eigenlijk worden ze 
ook bij ons haast ieder jaar waargenomen, al is 't dan ook meest in een enkel exemplaar. 
Thans zijn er stellig bonderden in ons land. De laatste groote pestvogel winter is nu net 
twintig jaar geleden 1893/1894. 

De oorzaak van deze verhuizingen is niet met zekerheid te noemen. Hoogstwaarschijnlijk 
hebben de dieren een zeer voorspoedige broedperiode gehad en is er thans overbevolking. 

JAC P. TH. 

Heden zag ik in onzen tuin een paar pestvogels. Ze waren volstrekt niet schuw en alen 
blijkbaar met graagte rozenliollels. 

Heerenveen, D. WOLTMAN. 

Naar ik op Grocneveld hoor, interesseert u zich bijzonder voor pestvogels. Er zijn er hier 
onlangs drie in lijsterstrikken gevangen, waarvan er één een week in leven gehouden is. 
Helaas zijn ze nu alle drie dood, doch desgewenscht zou ik u eventueel nog een dood exemplaar 
kunnen verschaffen. 

Nnnspect. F. KERDIJK. 

Willem Hirschfeld zag op 1 Januari een veertigtal pestvogels in den tuin van villa Fré, 
Koepellaan, Bloemendaal. Ze kwamen uit de boomen neer in de heesters en aten al de 
vruchten uit de dwergmispels (Cotoneaster). 

Wij hebben de pestvogels gezien in de groenvinken. 
Santpoort, BOB ZIEC.LEH. 


