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Ketelmuzlek. — Gewoonlijk roffelt de bonte specht met behulp van een dorren tak, die
gaat meetrillen met zijn snelle snavelslagen. Hedenmorgen echter (18 April 1915) trof ik er
een, die het hout vervangen, heofl door metaal. Op Lindenheuvel staat een hooge mast met
een windwijzer er boven op, die daar in do hoogte bevestigd is met oen metalen voetstuk.
Daar zat nu een mannetjes-bonte specht heel in de hoogte vlijtig te trommelen tegen die
metalen plaat, blijkbaar met het grootste genoegen, want hij hield hel wel tien minuten vol.
Het geluid klonk nu natuurlijk heel anders dan gewoonlijk, in 't eerst had ik er niet eens
érg in, dat ergens een specht bezig was, maar meende ik dat eon gaai of oen kraai hun
kunsten ten beste gaven, want die kunnen ook zoo metaalachtig doen. Nu beu ik er benieuwd
naar, hoe lang die specht dien windwijzer zal bespelen.
JAC. P. TH.
De Oorlog en de Trekvogels. — Men vraagt mij, of do oorlog van invloed kan zijn op de
bewegingen dor trekvogels. Ik vrees van wel, n. 1. wanneer do torugkeeronde vogels soms
vaste rustplaatsen hebben in hel gebied der loopgraven. De dalen van de Rhone, Saöne.
Moezel en Maas zijn trekwegen en 't is zeer wel mogelijk, dat in de Argonnen sommige
gezelschappen de kluis kwijt raken. Het is daarom nog al van belang, om dit voorjaar goed
aanteekenmg Ie houden van de data van verschijning en van de lalrijkheid der trekvogels.
Probeer ook eens, om van die rustplaatsen te vinden; hier in Bloemendaal hebben wij zeer
duidelijk con pleisterplaats voor witte kwikstaartjes. Tot nu toe heb ik 't volgende genoteerd:
Spreeuwen normaal vroeg en zeer talrijk. Tjiftjaf vroeger en talrijker dan verleden jaar.
Kitis later en minder talrijk. Ooievaar later en minder talrijk. Hoodslaailjc later ou minder
talrijk. Nachtegaal voel later. Kwikstaartjes normaal on even talrijk. Zwaluwen onregelmatig
en minder talrijk. Koporwieken normaal en zeer talrijk. Tapuit later en minder talrijk.
Elders kan 't natuurlijk anders zijn.
J A C P. T H .
— De eerste zwaluw heeft zich hier 25 Maart LI, vertoond. De zwartkopjos 96 Maart.
Een vraüg aangaande het vulgcmlc: geregeld vertoonden zich op don trek i n d e n herfst en
op don terugtrek in het vroege voorjaar koppels kraanvogels. EtMi koppel gedurende verscheidene jaren groot 82 stuks, de laatste drie jaren werden dezelve gevolgd door een koppel,
welke varieerde tusschen 90 tot 112 stuks. Alle jaren in dezelfde richting over dezolldc
bosschen vliegende. Dit jaar echter: geen herfst- of voorjaarstrek waargenomen. Indien do
trek 's nachts ('s avonds) plaats had, was hot geluid van het roepen duidelijk in huis waar te
nemen. Is een en ander met den toestand in Oost Pruisen in verband te brengen'?
Dieren.

11. D. BORNEMANN.

De Trekvogels, de Oorlog en nog wat. — Woensdag vond ik aan hot strand dood: 18
zeekoeten, C Jan v. Genten, 4 alken, 2 kraaien, 1 wulp en 1 duiker, op 5 na allemaal vol
teer. Er schijnt een schip met teer getorpedeerd te zijn. Ook vond ik een merelnest, van
builen gezien heelemaal van dorre blaren, de wanden, de kom zelf, alles. Bovendien een
eend, hoogstwaarschijnlijk tafeleend (roodbruine kop, parelgrijze vleugels) die zat op een nest
met 8 groenige eieren, op blauwachtig, bij wit af gekleurd (ions. Nesl niet verstopt.
\t>or<1irijk.

JAN "VERWEY.

Van hot aanspoelen van in toer en olie gehulde doode vogels wordt mij ook bericht uil
Engeland, door mijn vriend Patterson. Hij vermoedt, dal de Olie afkomstig is van verongelukte
ilnikliooten. Ook bij den ondergang van de Blücher moeten veel meeuwen omgekomen zijn.
Intusschen zijn ook wel vóór den oorlog in olie verongelukte vogels aangespoeld.
TH.

AANGEBODEN:
Zoolang de voorraad strekt: Zaden van Cucnbalus baccifer, legen inzending der frankeorkosten. Adres: Ds. J. Brand, Doesburg.
Pracht-Torrarium voor spotprijs, 1 X 0.75 X 1.10, Te zien G. Hoogenhoom, Haarlrmmerwog 239, n, Amsterdam.
DDC bevende Nnluura, jrg. 1914—1915, in 24 all. voor ƒ 2.00. »Aus der lleimal», jrg.
1914 1915, in 0 all., voor ƒ 0.00. Dr. lülclmor. «Einl'ilhrnng in die Europ. Meeresmollusken
Kanna*, voor f 1.20. Ellis. »Ini Spinnenlamk voor f 0.60. Prol. Muller. «Ilau mid Entwickliing
des inenschlichen Körpers init 'l'afeln inid TexHiguren«, / 1.00. Vracht v. koopers. Adres:
Mej. G. J. Kerbert, te Velsen.

GEVRAAGD:
Een gevuld Verkade's album »Het Naardermeer». Adres: Dr. 11. H. van Bhijn, Dordrecht.

