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Pestvogels. — Sedert eenige dagen werden hier vreemde vogels gezien. Naar wat er van
verluidde, meende ik, dat 't wel poslvogels konden zijn. Inderdaad was 't zoo. Verschillende
lieden hebben ze waargenomen en door gelukkig toeval heb ik er ook mee kennis gemaakt.
Een kennis, wonende aan den Arnhemschen weg, kreeg bezoek van ± 20 dezer gasten in
zijn tuin. Zij hebben daar gretig de rozeboltels verorberd van een wilden rozenstruik. Hun
aantal, dal Zaterdag en Zondag ± 20 was, werd eiken dag minder en bedroog 4 Maart nog
5 stuks. De beschrijving van den pestvogel in D. L. N. is zéér juist, ook wat zijn handelingen
betreft. De dieren zijn zóó weinig schuw, dat de vrouw des huizes heden 3 van de 5 vogels
van den rozenstruik met de hand greep. In een kleine kooi gezet, aten zij rustig rozeboltels,
zelfs terwijl de kooi gedragen werd. Wij hebben de dieren goed bekeken. Hel prachtige
vederkleed, de mooie kuif en vooral hel weinig schuwe, dwingen bewondering af. Nog hedenmiddag zijn de 3 vogels weder in vrijheid gesteld. Onder juichlonon vlogen zij hel keukenraam uil, gevolgd door de 2 stamverwanten, die in den lindeboom boven den rozenstruik
siesta hielden. Hel vangen der vogels geschiedde slechts met de bedoeling hen van nabij te
bezien. Geen gevangenschap, geen dood voor een museum dreigde hen hier. Integendeel een
hartelijk «geluk!» werd de mooie dieren op de verre reis naar hun geboorteland modogegeven,
dankbaar als wij waren voor het genoten buitenkansje. Daar hot aantal der dieren, zooais
gezegd, is verminderd, de rozenstruik bovendien van zijn vruchten is ontdaan, zal het bezoek
hiermede wel zijn afgeloopen.
Amersfoort, Maart.
J. J. DE KOOUER.
23 Februari heb ik in mijn tuin vier pestvogels waargenomen, die gulzig de roode bessen
van een Cotoneasler Franchotti verorberden. Deze heester staat legen hel raam van onze
woonkamer.
Amersfoort.

A. WESSELING.

15 Febr. werd mij een gevangen pestvogel getoond, die behoord had tol een troepje van
zes stuks, welk troepje een paar dagen was opgemerkt in bosdragond houlgowas,
Lochem.

W. W. KOLVOORT.

Sedert eenige dagen hebben wij geregeld bezoek ontvangen van zeldzame uilheemsche
gasten. Bij ons in den tuin staal een Geldorsche roos, waaraan thans vele trossen besvruchton
hangen. Deze vruchten schijnen in het oog te zijn gevallen van don pestvogel, allhans in
alles gelijkende op het plaatje van dit dier, voorkomende in hot «Winteralbum». Heden-middag
telde ik er op een moment een dozijn exemplaren met en zonder kuif op den kop, als ik
goed gezien heb on die zich met bovengenoemde vruchten voedden. Mede zag ik dezer dagen
bij mij in den tuin een vogel ter grootte van een lijster, bruin met witte vlekken over hot
geheele lichaam; vermoedelijk den nolenkraker. (15 Febr.).
Haarlem.

G. J. LUGT.

Al is het wat laat, toch wil ik nog even mededoelen, dat wij hier in Baarn ook bezoek
hebben gehad van een pestvogel; 't was in die koude dagen eind Januari. Hij smulde van
Prunus-vruchten en dwergmispels en was niets schuw. Zoodra 'l warmer weer werd verdween
hij. 't Was een prachtvogel.
Baarn.

Mej. L. VOMHOLT.

Notenkraker, Pestvogel en Azolla. — Ook hier, in de Zeisler-bosschen, heeft zich de
Notenkraker, natuurlijk de dunsnavel, dit jaar vertoond. In de eerste helft van October zag
ik den vogel tot driemaal toe, op zeer uiteengelegeu plaatsen, eikels en boukenoleu peuzelende.
De dieren waren niet 1 bijzonder schuw. Eenmaal zag ik er twee bijeen, de beide andere
keeren maar oen, een j .
De mededeelingen in 't laatste nummer van D. L. A/. gaven mij aanleiding mijn aanleekeningen te raadplegen. De pestvogel is hier in de eerste dagen van Februari 1907 waargenomen. Een </ kwam gedurende een week eiken ochtend bij ons in den tuin zich vergasten
aan rozeboltels, do bessen van Cotoneasler en dergelijke.
Azolla caroliniana vond ik 't vorige jaar al in slooten bij Kuilenburg. Hier bij Zeist natuurlijk
ook. A. flliculoides ken ik alleen van Warmond.
Zeist.

C. BRAKMAN.

Paddestoelen. — Onder de lezers van D. L. N. zijn er natuurlijk velen die het «Paddenstoelenboekje van mej. C. en den heer v. d. L. bezitten. Ware hel nu niet iets, om hen attent
te maken op de nummers 7 en 25 (2 series, Toadstools at home) der Gowan's, Nature Books?
(35 cent per deeltje). In deze boekjes komen o. a. een 70-lal mooie afbeeldingen voor van
paddestoelen, in bovengenoemd werkje beschreven. (Dil is vroeger al gebeurd. II.).
Davos.

W. G. DE VOOGT.

