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Pestvogels. — Wellicht interesseert hel u, dal door mij op 22 of 23 Dec. van 't vorige 
jaar, de datum weet ik zoo precies niet meer, bij ons op de Nieuwe Oosterbegraafplaats 
twee pestvogels zijn waargenomen, vlijtig voedsel zoekend in hel plantsoen. Den laatsen lijd 
heb ik ze niet meer gezien. 

Watergraafsmeer. J. PIET. 

Heden zag een collega van mij een pestvogel, bezig met hel pikken van bessen in een 
Geldersche roos. 

Ter Apel. J. HOUWEN. 

Op Zondag 21 December 1913 ontving ik twee pestvogels uil Texel voor mijn collectie, 
beiden zijn vrouwtjes; ze zijn waarsohijnlijk Zaterdag 20 December 1913 gevangen. 

Arnhem. W. WARNSINCK. 

Hiermede bericht ik u, dal te Dieren, langs de rivier de IJssel, een koppel van negen 
pestvogels zich eenige dagen heeft opgehouden. Ze waren niet schuw, zoodat ik ze geregeld heb 
kunnen waarnemen. Als voedsel werd genomen de vruchten van de beittiin. (Berberis vuig. S.). 

Dieren. It. A. D. HORNEMANNS. 

Op uw verzoek in De Lep. Nat. 1.1. meld ik u, dat ik 17 Dec. pestvogels heb gezien. 
Door een ander was mij verteld dat er al bijna een week een troepje van een stuk of tien 
op 't Newtonplein rondzwierf, 'k Ben er toen dadelijk op afgestevend en trof ze er ook 
werkelijk aan. Ze waren druk aan 'l bessen eten en lieten af en toe een trillend geluid hooren. 
Daar zo buitengewoon mak waren, kon ik ze prachtig Itekijken. Kort daarop zijn ze verdwenen, 
maar een paar weken geleden zag ik er drie in 't plantsoen vlak bij school, ze waren weer 
even mak en gingen vlak bij mij zitten drinken. Van anderen hoorde ik ook dal ze pestvogels 
gezien hadden, maar notenkrakers schijnen hier nog niet geweest te zijn. 

Den Haag. C. DE VOOGD. 

Door deze bericht ik u, dat ik in de afgeloopcn Kerstvacantie eenige pestvogels heb 
waargenomen in onzen tuin Ie Ginnikcn {Moord-lirabanl). De dieren, die waarschijnlijk werden 
aangelokt door de in dien tuin slaande heesters met roode bessen, toonden zich absoluut niel 
schuw. Van tijd tot tijd zag men ze vergenoegd hun kuifje opzetten. 

Leiden. JAC. .1. DE JONG. 

In antwoord op uw vragen naar pestvogelberichten meld ik u, dal verschillende van mijn 
kennissen deze vogels herhaaldelijk gezien hebben aan de Stadhouderslaan alhier, in 't plant
soen achter het liorsllx-eld van David Hol, waar ze blijkbaar op de dwergmispels afkwamen. 

Scheveningcn. ,1. ,1. POORTMAN JU. 

U vraagt in I). L. N. pestvogelberichten. Al is dil nu geen Holl. bericht, zoo interesseert 
het misschien toch wel dat ik 27 en 2<S Dec. hier in Davos van uit mijn raam 4 pestvogels zag in 
een lijsterbes, ook hier absoluut niet schuw. De winter is hier dit jaar bijzonder koud en 
alle lijsterbessen dil jaar zwart; misschien bleven ze daarom zoo kort. Terwijl ik hier 2 
winters geleden groote troepen Kramsvogels in de toen prachtig roode lijsterliessen zag, zijn 
die dit jaar en hel vorige hier totaal niet gezien. In een boekje over Davos dat 30 of M) jaar 
oud is, zie ik de pestvogels vermeld onder de vogels die hier in D. nu en dan ' s winters voor
komen. Kent u den winter in het hooggebergte'? Aan te bevelen, hoor!! 

Davos. W. C. DE VOOGT. 
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In ruil aangeboden een 140-tal poppen (rT of ? naar verkiezing) van Phalera bucophala 
(wapendrager, legen z.g. uilenballen (GewólleX Adres; F. Bennekers, Diopenveensche weg 29, 
Deventer. 

Sielioldia 1875—1882; Sempervirens 1874—1898; Ned. Tuinbouwblnd 1880—1898; Floralia 
1880-1898; De Natuur, 1881—1898, alles netjes ingebonden. Adres; Mr. A. J. Carsten, Willems-
parkweg 53, Amsterdam. 


