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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. 


