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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Verbetering. — Op blz. 549, vorige afl., regel 6 van boven, staat: üe lijst van nieuwe 

soorten en variëteiten is de volgende, dit moet zijn: Het vervolg van de lijst van nieuwe vind
plaatsen van zehl-.ame plantensoorten luidt als volgt: 

H. llEUKELS 

Meidoorns Iruik — Regin Maaart van het vorige jaar hebben wij een •12-jarige meidoornstruik 
verplant, doch tol onzen spijt kwam er geen nieuw leven te voorschijn. Hij was en bleef het 
gansche jaar dor en doodsch. Thans echter, na 13 maanden geslapen te hebben, ontwaakt, 
langs den geheelen hoofdslam en de korte takken het, leven weder. De oude knoppen van 't 
najaar van 1912 zijn verdroogd, doch nu komen overal spruiten uit de bast te voorschijn, 
zoodat ieder die hel ziel, verbaasd slaat over de taaiheid van het leven van dien boom. 

Vogelenzang (S.-llJ. G. DE GEUS. 

Pestvogels. —̂  Hierbij deel Ik mede dat in 't begin van Februari bij een mijner vrienden, 
naar zijn zeggen tenminste, pestvogels, vermoedelijk een paartje, zijn gezien. Do dieren waren 
tamelijk mak. Ik meld dit, omdat ik uw verzoek in D. L. N. las. 

Alkmaar. H. C. v. D. HEYDE. 

Naar aanleiding van de in D. L. N. voorkomende gegevens omtrent het waarnemen van 
pestvogels, deel ik mede, dal een jachlopziener te Noordlaren, gemeente Haren (Gron.) mij 
omstreeks December, een hem onbekende, uil een lijslerstruik gehaalde vogel liet zien, welke 
een pestvogel bleek te zijn. 

(ilimmen. M. BAKKER. 

Dezer dagen hoorde ik dal ook hier pestvogels zijn waargenomen. Herhaaldelijk ben ik 
er in Januari op uit geweest, maar te vergeefs, ik had echter in de boomkweekerijen en in 
het Wilhelminapark moeten gaan zien, niet in de omstreken. In twee kweekerijen zijn ze zeer 
talrijk aangetroffen, ze waren in het geheel niet schuw, wat hun ongeluk was, want er zijn 
er zoodoende verscheidene gescholen. Alles wat maar bes was, werd door hen verorberd, 
van de lijsterbes aten ze slechts hel binnenste op. Den 13den Februari werden ze hier voor 
't laatst gezien. Heden zag ik er een in een kooi; wanneer men deze openzet, komt de vogel 
direct op tafel en neemt alles uit, de hand. 

Tilbunj. RECHTOLn. 

15 Januari zag ik Ie Hoenderloo drie pestvogels in een hagedoorn. Den Sisten zag ik er 2 
en den 25en 5 in hel Koninklijk Park te Apeldoorn. Zo zaten in een struikroos en alen van 
de bottels. De vogels maakten gelijke geluidjes als spreeuwen, doch niel zoo luidruchtig. De 
parkwachter noemdo ze «beemers». 

Den Haag. JAN P. STRIJBOS. 

Omtrent de pestvogels i{ a n ^ melden, dat er in de omstreken van Staphorst een groot 
aantal levend zijn gevangen. De boeren hadden er soms een kooi vol. Ook werd or al een 
paartje geschoten, dat van plan scheen te gaan nestelen. 

Deventer. F. BENNEKERS. 

Snoeken. — Den Oden Maart nam ik een voor mij vreemd verschijnsel waar. Voor het. 
hek, in de gracht te Deventer, dat een soort karpervijver afsluit van hel builenwaler, zag ik 
een school van =t 10 groole snoeken staan. Telkens probeerden ze in het builenwaler, (dal 
met de Schipbeek in verbinding staat), te komen, wat hun niel gehikte, al sprongen ze nog zoo hoog. 

Weel u of een van de lezers hier misschien een verklaring van te geven'? 
Deventer. F. DENNEKEKS. 

Anemone Pulsatilla. — Wie deze plant in de duinen bij Haarlem vindt, wordt verzocht bij 
ondergeteekende inlichtingen te vragen, alvorens waarde aan zijn vondst te hechten. Wij 
hebben ze namelijk uitgeplant ter verdere verspreiding. 

Haarlem, Bakenessergracht 63. G. SIPKES. 

Ransuil. — Naar aanleiding van hel artikel over ransuilen in atl. 18, interesseert u misschien 
het volgende: In Mei 1913 vonden we in de duinen onder Bloemendaal ten oosten van hel 
spoortje der Haarlemsche Waterleiding, in een den, een ransuilennest. Hel bevatte 4 eieren. 
Jammer genoeg werd het nesl later verstoord. 

Den Haag. JAN P. STEIJBOS. 


