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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Mobilisatie-ornithologie. Reeds een paar weken geleden, omstreeks 25 of 26 Januari 

bemerkte ik op den ringdijk van den Beemster een aantal vogels, die in den opgeworpen 
modder voedsel zochten en bij mijn nadering wegvlogen. Ik dacht aan leeuweriken, maar 
kon dit niet aannemen, daar 't nog zoo vroeg in den tijd was. Voor enkele dagon in gesprek 
met een tuinder, die zijn land in den Beemster, dicht bij Purmorend hoeft, doelde deze mij 
mede, dat hij op zijn akker een groote koppel leeuweriken had gezien, waarvan hij twee
maal een exemplaar met de hand kon grijpen, zoo vermoeid en vermagerd was het diertje. 

't Leek wel vel over been. Hij verzekerde dat 't beslist leeuweriken waren geweest, en 
gaf ook verder blijk de vogels wel te kennen. 

Is dit aantreffen van de leeuweriken zoo vroeg in 't jaar niet Iets buitengewoons of 
komt dit meer voor'? 

Bedoelde tuinder verhaalde ook dat hij veel nut van de spreeuwen had, die zijn kool vrij 
van rups hielden, en ook van de uilen, die 's avonds uit naburige boomen op zjjn land kwamen 
om muizen te vangen. Hij had een greppel gegraven, en nu kwamen daar de mulzon langs. 
De uilen wisten precies waar ze wezen moesten en zaten altijd bij 't vallen van den avond 
op 't zelfde paaltje te loeren. Een boer mei name genoemd, had volgons mijn zegsman, In 
't nest van de grasmusch een bijzonder groot jong gevonden. Dit jong in een kooltje gezet, 
werd door de oude grasmusschon gevoerd, 't Bleek een koekoeksjong te zijn. Na eenigen 
tijd vond men de grasmusch dood en half verslonden in de kooi liggen. Het koekoeksjong 
had zijn pleegmoeder door de tralies gehaald en verslonden. Deze enkele mededeelingen 
meende ik u te moeten schrijven, wellicht stelt u er prijs op. 

Fort aid Middenweg, Beemster. J. F. WICHARD. 

Leeuweriken trekken al veel in de laatste week van Januari. Dat met die koekoek is 
heel interessant. TH. 

Paddenstoelenclub. — Na de paddenstoclenexcursie naar Baarn op Zondag 18 October 
door de afd. Amsterdam der N. N.'V. is door eenige leden dier Afd. een paddenstoelenclub 
opgericht, die het geheele najaar geregeld heeft gewerkt en elke Maandagavond het des 
Zondags door de leden verzamelde materiaal bewerkte en zooveel mogelijk determineerde. 

Wat echter vele natuurvrienden niet schijnen te weten is, dat ook tijdens een zachte 
winter vele en zelfs zeer interessante vondsten gedaan kunnen worden. Als bewijs daarvan 
diene dat In do maand Januari door eenige leden zijn gevonden 09 soorten namelijk: 

Clltocybe brumalls, Collybia butyracea, en velutipes, Corticlum giganteum, quercinum 
Goryne sarcoides, Grepidotus mollis, Cyphella ampla, Dacryomyces stillatus, Daedalea 
confragosa. Femes annosus. Femes ignlarlus en robustus, Geaster triplex, Hirneola auricula 
Judae, Hypholoma epixanlhum, fasciculare en sublateritium, Ilypochnus ferrugineus, Hygrophorus 
hypothejus, Laccaria laccata, Lenzltes betullna, Leocarpus verrucosus,, Lycoperdongommaimn, 
Marasmius androsaceus, Mycena galericulata, Naucorla tabacina, Nectria cinnabarina, Nolanca 
pascua, Omphalia slellata, Panus conchalus en stiptlcus. Phallus impudlcus,Pleurotuspubescens, 
Polyporus abietinus, adustus, betulinus, brumalls, cutlcularls, fumosus, picipes, radiatus, varius, 
versicolor, en zonatus, Poria rectula, Radulum orblculare, Rhytlsma a(;erlnum,Hussula fragilis, 
Schizophyllum commune, Stereum hirsutum, purpureum, rugosum en spadlceum, Telamonia 
hinimlea, Thelephora terreslris, Tremella follacea, mesenterica en vlolacea, Trichla varia, 
Tricboloma nudum, Tubarla furfuracea en muscorum, Tulostoma mammosum, Xylarla hypoxylon 
en polymorpha. 

Wij hopen dat het vermolden van dit mooie resultaat een aansporing moge zijn dat meerdere 
loden der afd. A'dam zich bij ons aansluiten en dat de nat uurvrienden in 't algemeen ook In den 
winter eens wat meer notitie nemen van de zwammonwereld. A. C. NONNEKENS. 

De eerste zwaluwen. — Den loden Februari zag ik in de buurt van Harderwijk zes 
zwaluwen kouwelijk op een telefoondraad zitten. Ik kon ze eenigen tijd makkelijk gadeslaan. 
Dit zullen dus wel de eerste zijn van het jaar. 

Leiden. W. DES TOMBE VAN OORDT. 

Dit is stellig een abnormaal vroege datum, bijna zes weken te vroeg. Intusschen komt 
het wel meer voor, we hebben eens in Ouderkerk a/d Amslel ook zoo'n voorbarig troepje 
gehad. Het verschijnen van zulke vroege gezelschappen, die meestal van honger omkomen, 
heeft indertijd veel bijgedragen lot het ontstaan van het geloof, dat zwaluwen in den modder 
zouden overwinteren. TH. 


