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hun eieren kwijl raken, duurt hel, al zijn de omstandigheden ook heel gunstig, toch minstens 
een kleine week eer ze zich lol broeden kunnen zetten en is er groote kans, dal ze van 
maaiers last zullen ondervinden. Ik weet ook wel, dal allhans in de Friesche kleistreken, op 
deze wijze nadeel wordt toegebracht, al weel ik niet hoe groot of dal wel is. In de wet van 
1912 is 28 April als de laatste dag aangewezen, waarop kievitseieren geraapt mogen 
worden, wal m.i. den kieviten te stade zal komen, al was het stellig wenschelijk, dat die 
datum nog een paar dagen vroeger gestold was. Elke poging om dezen vogel, die in vele 
streken in veel geringer aantal voorkomt, dan een 20-lal jaren geleden, te beschermen 
verdient m.i. toejuiching. 

Amsterdam. F. WIERSMA JR. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten in Nederlandin 1913. 
In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt; 
H. voor .1. Th. Henrard te Gorinchem, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. 

Kloos Jr. te Dordrecht, W. voor W. H. Wachter Ie Hotlordam en Z. voor G. H, H. Zandvoort 
te Amsterdam. 

De lijst van nieuwe soorten en variëteiten is de volgende; 
Sparganium ramosum A. neglectmn Beeby te Sleeuwijk (II.). '• 
(larea: vulpina B. interrupta Peterm. te Gorinchem (II.). 
Carex acuta var. amblylcpis A. et G. Maasiiiterwaarden bij Bunde (de Wever, II.). 
Care.r vulgaris B. puttula .1. el G. Ie Lochem (II.I 
Carejc \iilidifera B. longihracleata Lange te Lochem (H.). 
Carex Pseudocij^eriis ti. minor Hampe te Lochem (H.). 
(Ujperus vegetus Wüld. te Wormerveer (K.). 
CencAnw trihuloides L. (Graminae) te Gorinchem (H.). 
Setaria glauea mr. pallnis Ztmm te Botlerdam (li. II. Danser). 
Anthoxantlnini odoratnm var. ttrictutn A. cl ('•. te Nijmegen (IL). 
I'hlcnm stdmhitnm m. glomrratum te Gorinchem (IL). 
Sporobobts indicus B. Br. (Graminae) te Gorinchem (IL). 
Cunodon ünctylon B. septentrionalis A. cl G. te Arnhem (IL). 
/•.Vi'Ksiiir triatochya Kunth. (Graminae) te Wormerveer (K.). 
Agroslis 'nebulosa Botu. te Gorinchem (H). 
Ammochloa pungens Poir (Graminae) op Uselmonde (.1.). 
Stipa Neeseana Trin. et Bupr. (Graminae) t(̂  Wormerveer (K). 
OryiOf»is wiiiacca Aschrs. et Schwcinf (Graminae) te Wormerveer (K. L). 
^li'ra caespitosa m. vivipara en B. pallida m. vivipara, de eerste te Dordrecht (K.), de tweede 

te Gorinchem (IL K.) 
Mra caespitosa B. paroiflora Richter. Tusschen Valkenburg en Sibbe (II. '/..) 
Aira llexuosa B. Lcgei Richter te Lochem (H.) 
Holcns ianalus var. aVbovircns Hchb. te Lochem (H.) 
Avena nuda L. te Gorinchem (IL). 
Ih-iza minor L. te Wormerveer (J. K.). 
Kragroslis pilosa P. B. Ie Wormerveer (J. K.) 
Eragrostis major var. cilianensis Aschrs. Ie Wormerveer (K.). 
Daciylis glomerata var. Vugckii W. et J. te Oosterbeek (1). 
Fostttca amana uor. pallens Degen en var. littoralis Hack. te Durgerdam langs de Zuiderzee (.1.). 
Festuca arundinacea var. fascictdata Sonder te Schaesberg (Z. L.) (de Wever). 
Brachi/podium sihniiinim II. dumosum Beek. te Maastricht (St. Pietersl)erg) (H. Z.). 
Bromut arvennt var. velutinm Duval Joure te Gorinchem (II. K.),de\ormendepa.uperalus 

en nanua van deze te Gorinchem (K.). 
Bromus hyalinus Schur. te Gorinchem (H.). 
liromus racemosus var. depauperatus te Dordrecht (K.). 
liromiis hordeaceus var. leptostachys vorm depauperatus ie Dordrecht (K.). 
Bromus villosus var. ambigens Jord. te Meersen (de Wever). 
Bromus unioloides var. Iiaenkcanus Prest, te Gorinchem (H.). 
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Bromus molliformis Lloyd. te Gorinchem (H.). 
Bromus japonicus var. Anatolicus Boiss. te Gorinchem (H.). 
Triticum villosum var. gldbratum Borbas lo Gorinchem (IL). 
Secale cereale m. compositum Zimm. Ie Gorinchem en te Lochem (IL). 
Hordeum leporinum Link te Dordrecht (K.) en te Amsterdam (Z.). 
Hordeum Gusseonanum Pari. te Gorinchem (H.). 
Bumex crispus B. nudivalvis Meissn. te Gorinchem (B. IL Danser, IL). 
Bumex crispus C. nnicallosus Peterm. te Gorinchem (H.). 
Polygonum palidum Bieb. te Gorinchem (IL). 
Chenopodium mullifidum L. te Voereudaal (Z. L.) (de Wever) en te Wormerveer (K.). 
Axyris amarantoides L. (Chenopodiaceae) ie Gorinchem (H. Z.). 
Slellnria viscida M. B. te Gorinchem (K.). 
Anemone hortensis var, slellala Lmk. te Dordrecht (K.). 
Ceratoeephahts falcatus Pers. (Banunculaceae) te Gorinchem (H. K.). 
Nigella sativa L. te Gorinchem (H.). 
BidiKnculus ncmorosus vorm Amntisii Jord. te Nijmegen. . H. HEUKELS. 

(Wordt vervolgdj. 

Pestvogels. — Maandag 12 Jan. '14, nam ik in een groot complex tuinen bij 't Bezuidenhout 
te Den Haag 3 pestvogels waar. Volgens de Nieuwe Courant werden er enkele dagen later 
ook eenige (2) gezien op 't Prins Hendrikplein. 

Den Haag. A. M. L. RÜMKE. 

Heden zag ik in het plantsoen op hel Sladlioudersplein alhier twee pestvogels. Zij.zalen 
heel rustig hun veeren in orde te maken en riepen zoo nu en dan zacht maar helder »srrie<<; 
een geluid, dal hel midden houdt tusschen 't »srio, sriea van de koperwieken en de triller 
van de groenvink. 

's-Gravenhagr. J. W. KESSLER. (Tcchn. Slud.) 

Interesseert het u misschien in verband met andere waarnemingen, dat omstreeks Nieuwjaar 
door mij eenige dagen achtereen een paar pestvogels in den tuin v/h. Zool. Station werden 
waargenomen, voor wie een mei bottels beladen klimroos oen groote aantrekkelijkheid vormde.' 
Zij verzwolgen de bottels in hun geheel. 

Niemvediep. W. C. DELSMAN. 

Naar aanleiding van uw vraag in D. L. N., kan ik u meedeelen, dal er zich den 29sten 
Dec. een paar pestvogels in een egelantier achter ons huis vertoonden. Later zag ik ze niet 
meer. Is het misschien ook vermeldenswaard dat gedurende de vorst oen ijsvogel op een 
vaste plaats in de Kruislaan geregeld kwam visschen'.' 

Watergraafsmeer. C. W. VAN VLIET. 

Gedurende een dag of veertien waren hier 9 pestvogels in een tuin bij dên IJssel en alen 
van de berberis. Sinds 8 dagen weder verdwenen. 

Dieren. E. CRANS—LINN. 

Op 30 Jan. j.1. zaten ook hier voor mijn studeerkamer een drietal pestvogels in een 
zwarten beuk. Telkens kwamen ze naar beneden om van de vruchten van Cotoneasler te 
snoepen. Na een kwartiertje vlogen ze noordwaarts on heb ik ze niet meer teruggezien. 

Budel. F. A. B. VAN BAARS. 

Heden zag ik in onzen tuin een paar pestvogels. Zij waren in hel geheel niet schuw en 
deden zich te goed aan de vruchten van de Cotoneasler. 

Btissum. A. POVEL. 

In onzen tuin zaten twee pestvogels van de rozenbottels te eten. Toen er geen bottels 
meer waren, vlogen ze weg. Een paar dagen later kwam een jongen van Wage met een 
pestvogel aan, die zijn broer geschoten had. Thans staat de pestvogel opgezet in onze kamer. 

Aardenburg. (Zeeland). JAN KOOLS (DOVER). 

Op 31 Januari j.1. zag ik drie exemplaren in een stadsluin te Meppel, zo deden zich te 
goed aan rozenbottels. 

Amersfoort. VAN STRAATEN. 

Het zal u wellicht interesseeren, dat wij sinds een week een achttiental pestvogels eiken 
dag in den tuin hebben, ongeveer van zonsopgang tot zonsondergang. Ze zijn verzot op een 
soort roode bessen, waarvan ik tot mijn spijt den naam niet nader weel. 

Nunspeet. F. KERDIJK. 


