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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Vos- of Nijlgans. - Onlangs werd op Twickcl bij Delden een Vos- of Nijlgans (Chenalopea 

aegyptiaca) geschoten en voor hel Musoum Natura Docet geprepareerd. Waarschijnlijk hebben 
wij hier Ie doen met een vogel, dio uit een volière of buitenplaats is ontsnapl. Weel soms 
oen der lezers van Dr Levende Watwwr of ergens in ons land dergelijke ganzen worden gehouden. 

Denékamp. .1. B. RERNINK. 

Overwinterde Heggemusohjes. — Naar aanleiding van de opgave in het vogelbookje aan
gaande hel Heggemuschje: «schijnt hel oosten van ons land 's winters te vorlatena, kan hel 
volgende u mogelijk interesseeren; ik was hier in Laag-Soeren (bij Dieren) de eerste week 
van December 1.1. en ben hier nu weer sinds 2 Februari. Beide kceren zag ik het Hogge-
miischje dagelijks in de buurt van Huizon, soms twee exemplaren tegelijk en Op verschillende 
plaalsen, zoodat er dezen winter hier meerdere moesten zijn. 

Zaden aan Kerstroos. — Men vraagt ons, of dal oen ongewoon vorschijnsel is. In 't ge
heel niet. De gewone kerstroos, Hclleboris niger, brengt vaak rijpe zaden voort, die ook 
behoorlijk ontkiemen. Waar de kerstroos in don tuin mei rust wordt gelaten, breidt hij zieh 
soms zeer sterk uit . TH. 

Albino-haas. — In de laatste dagen van Maart zag ik in ' t Göblnkveld onder deze gemeente 
oen zuiver witte haas. 

Ihtuiio. KERST ZWAUT. 

Zwarte specht. — Iemand doelt mij mode, dal op Enzorink onder Vordon don hooien winter 
door een paar zwarte spechten hebben rondgezworven. Zelfs zonden ze er in den zomer van 
'14 tobben gebroed. Ik vond het jammer, dat daar niet eerder melding van gemaakt was, maar 
meen liet u toch even te moeien berichten. 

Itmirlo. KERST ZWAUT. 

Tjiftjaf. — Den 3 'l'"1 April boorde ik den oorsion tjifljaf aan een bosehzoom alhier. 
Uniirln. IvEnsT ZWART. 

Dal is laai, In Bloemendaal zijn Ijil'ljaljes al gehoord don 13''''n Maart. Op do zwarte specht 
moet terdege gelei worden, die is in den laalslen lijd in al onze Oostelijke on Zuidelijke provineiën 
gesignaleerd en er hostaal go^mnd vermoeden, dal hij gebroed heeft ook. TM. 

Een ongewoon vogeltje op een ongewonen datum. — Hierdoor kan Ik u mededeelen, dal ik 
lieden, r> April, hel geluk gehad heb in oen van de, boschjes van do l.oosdreehlsohe plassen 
den witgehalsden Vliegenvanger (Muscicapa collaria} waar ie nomen. Ik zon u dit niet schrijven, 
als ik niol zoo zeker van do dolonninallo was. Hol diertje zal dicblby, was niets schuw en 
liol zich door den kijker bezien. Vooral de wille halskraag on de breede wille vlak op do 
vleugels violen direct Op, Raar hel geen allodaagsoho vogel is, daelu Ik, dal u er Wel belang 
in zult stellen. 

.\iit*lrrilinii. K. RoEm.iN. 

A A N G E B O D E N : 
Gevuld onbeschadigd album van Verkade & Go «Bosch en lloido», waarvoor terug liol'sl 

gebonden in Org. band een onbeschadigde jaargang van »|)o Lovende Natuur» -1011/2, 1912/3 
of 1913/4. Elk Stuurt frando, eerst schrijven. Adres: .1. I". R, Nieuwenhuijsen, Adm. do 
liuijlerweg 108. Amsterdam. 

• A(|uariuin, 200 Liter inhoud, spiegelglas, Kap mei luchtverversching, tafel met in
strumenten inbegrepen. Zoo goed als uiouw. Op proef te leveren. Prijs ƒ30. ,1. Visser, 
Laarweg it I2'i Velp. (Geld.). 

GEVRAAGD; 
Gebruikte exemplaren van werken van Long, Roberts, Thomson, Schilling, Hageubook, 

Bronsari en van bloemlezingen uit die werken. Aanbiedingen, liefst met prijsopgaaf aan 
Dr, Oudemans, Ronlevard 8r>, Arnhem, 

Ter overname gevraagd in goeden staat verkeerende insectendoozon. Brieven met opgaaf 
van prijs en hoeveelheid aan ï . C. Maijs, Wilhelminadorp bij Goes. 


